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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

«طراح و ناظر» شخص حقوقی دارک الزم جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسیم  

ین نامهیآ15و  14نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مواد  قانون 33ماده  اجرایی نامهینیآ چهارمو  دوم براساس فصل  

 

 (14-ح-100کاربرگ شماره )تقاضای کتبی شخص حقوقی ارائه  .1

 .سیس و آخرین تغییرات شرکتأتصویر اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تبرابر اصل ارائه  .2

 .نظارت بر حسب صالحیت درخواستی منظور شده باشد –در موضوع شرکت انجام خدمات طراحی * 

  در  ر رشااته و پایه مورد تقاضااا  ص حقیقی در ترکیب  یأت مدیرهخطراح حقوقی ساااختماد در  ر رشااته و پایه ت ااویت ی  شاا    پروانه برای اخذ* 

 .الزامی است

 (.باشد)ارائه مدارک ت ویت حقوقی نیاز می.متقاضی باید ت و حقوقی سازماد نظام مهندسی ساختماد استاد باشد*

شتغال به کار طراحی    ت  یأحداقل دو نفر از ات ای  * شرکت باید دارای پروانه ا شند و به      –مدیره  ست با شته  ای مورد درخوا نظارت در ر

 .دندر شرکت اشتغال به کار داشته باش صورت تمام وقت

صادر می    * شتغال به نام او  شرکت که پروانه ا ستی بوده و ب    مدیر تامل  صالحیت درخوا شتغال در زمینه  صورت تمام  گردد باید دارای پروانه ا

 وقت در شرکت اشتغال به کار داشته باشد. 

 (14-ح-200)کاربرگ شماره  تکمیل و ارائه فرم مشخصات تمومی شرکت .3

 (14-ح-300تکمیل و ارائه فرم خود اظهاری )کاربرگ شماره  .4

 (14-ح-400)کاربرگ شماره جهت توزیع ظرفیت اشتغال به کار مهندسی تکمیل و ارائه فرم پیشنهادی  .5

 (14-ح-500)کاربرگ شماره حقوقی به کار سایر شرکت حقوقی دارنده پروانه اشتغال  یا و و ارائه فرم تدم ت ویت در دفتر طراحی ساختمادتکمیل  .6

 (14ح -600تکمیل و ارائه فرم تعهد نامه شرکت ) کاربرگ شماره  .7

  .شوداز پروانه آنها برای شرکت استفاده میکار مهندسی ساختماد معتبر کلیه افرادی که ارائه اصل و تصویر پروانه اشتغال به .8

 .امه یا سند مالکیت به نام شرکتارائه اجارن .9

 .ارائه گوا ی مفاصا حساب مالیاتی .10

 .ارائه سابقه کار مورد تایید .11

 ارائه لیست بیمه مدیرتامل و ات ای  یئت مدیره شرکت . .12

ه در لین  سامان) الکترونی  تعرفه  ای مهندساد به نام سامانه پاتم   . ریال  از طریق سامانه پرداخت 10ر000ر000پرداخت الکترونیکی مبلغ  .13

 بخش فرمها قابل دریافت می باشد(

 

 

 .باشدمی 9-12 ا از ساتت تحویل مدارک صبحارائه گردد و    A4: الزاماً کلیه تصاویر ذکر شده فوق می بایست در قطعتوجه 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 03/01( 14-ح-100)کاربرگ شماره 

 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 باسالم؛

پروانه  صدور قاضایت پیوستبا ارائه مدارک  ....................................................مدیرتامل شرکت .............................................، اینجانب احتراماً

لذا خوا شمند است دستور فرمایید صرفاً نظارت را دارم      صرفاً طراحی    طراحی و نظارت با صالحیت کار مهندسی شخص حقوقی بهاشتغال 

 .اقدام مقت ی معمول نمایند

 

           ................................          ................................:  امضای مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت
 

 

 

 

 

 

 .......................................................................................................................................:آدرس شرکت 

 

  .........................کدپستی شرکت : 

 

 .................................................................................. :تلفن  مراه مدیرتامل                    ................................................................................ :شرکت ثابت تلفن 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 مشخصات عمومی شرکت                                                                                                            (14-ح-200)کاربرگ شماره 
 

 نوع ثبتی : ثبت : ۀشمار محل ثبت : تاریخ ثبت : نام کامل شرکت :

 تاریخ آخرین تغییرات : پایه : نوع پروانه حقوقی : سرمایه شرکت : نام قبلی شرکت :

  مراه :              تلفن :                      کد پستی :                                                              نشانی شرکت :                                                                                      

 و شاغلین شرکت اعضای هیأت مدیرهاسامی و مشخصات 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 

شماره 

 شناسنامه

 

 

 اریخ تولدت

 

 محل صدور

 شاغلوضعیت 

مدرک  در پروانه حقوقی

 تحصیلی
 شماره ت ویت رشته تحصیلی

 نیمه وقت تمام وقت

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

 ...........................    ................................ سازمان نظام مهندسی : رعضویت حقوقی د ۀشمار                                           مهر و امضای شرکت :                        
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        (14-ح-300)کاربرگ شماره 

15و  14مواد خود اظهاری برای اخذ پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی مربوط به   

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 33ماده نامه  اجرایی ینآی  

شرکت  حقوقی پروانه اشتغال به کار متقاضیو مدیر تامل نفر(  2)حداقل  یأت مدیره  یات ا ذیلکنندگاد اینجانباد ام اء

 اگر خالف این باشد اشتغال به کار داریم شرکتدر این  تمام وقتیم که بصورت ینمامیاقرار ..............................................................

 .اداره کل راه و شهرسازی استاد زنجاد می تواند مجوز صادر شده را ابطال نماید

 

 نام و نام خانوادگی ردیف
شماره 

 شناسنامه

 شماره

پروانه اشتغال   
  مهر و ام ا نظارت طراحی  سمت

1        
2        
3        
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

  (14-ح-400)کاربرگ شماره 
 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 باسالم

کار مهندسای شاخص حقوقی طراح و   ه جهت توزیع ظرفیت اشاتغال ب  ...................................................... ، پیشانهاد شارکت  احتراماً        

 گردد: به شرح جدول ذیل ارائه می و کنترل ساختماد قانود نظام مهندسی اجرایی نامهآیین 15و  14ناظر موضوع مواد 

 سمت  رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 ظرفیت اشتغال پایه

 نظارت طراحی  نظارت طراحی

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل:                                                       

                     :مهر و امضاء
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 (14-ح-500)کاربرگ شماره 

 حقوقی کاربه سایر شرکت حقوقی دارنده پروانه اشتغال یا طراحی ساختمان وفرم عدم عضویت در دفتر 

قرار ا ..................................................................به نام شاارکت حقوقی  متقاضاای صاادور پروانه اشااتغال به کار جانباد ام اااءکنندگاد ذیلاین      

ساختماد و  ترادف ی  از که در  یچ نماییممی شتغال به    طراحی  شرکت حقوقی دارنده پروانه ا شیم و اگر خالف این  نمی امتیازآور ت و کار یا  با

 .می تواند مجوز صادر شده را ابطال نمایداستاد زنجاد و شهرسازی  راه اداره کلباشد 
و امضاء مهر نام و نام خانوادگی ردیف امضاءمهر و  نام و نام خانوادگی ردیف   

1   2   
3   4   
5   6   
7   8   
9   10   
11   12   
13   14   
15   16   
17   18   
19   20   
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 (14-ح-600)کاربرگ شماره 

 

 این شرکت تعهد مینماید که :

کار طراح و ناظر حقوقی مدارک تحویلی در خصوص صدور پروانه اشتغال به تغییردر مندرجات اسناد و  رگونه -1

اداره راه روز از تاریخ تغییر به  5رف مدت را حداکثر ظ آئین نامه اجرایی قانود نظام مهندسی 15و  14 موضوع مواد

و اقدامات الزم را و شهرسازی استاد زنجاد و سازماد نظام مهندسی ساختماد استاد زنجاد بصورت کتبی اتالم 

 ( انجام برسانیم .مبحث دوم مقررات ملی ساختماد )نظامات اداری 4-15و  6-5مطابق بند 

 

 

   نام ونام خانوادگی دارندگان امضای مجاز و مهر شرکت :

 

1- ...................................................................... 

2- ...................................................................... 

3- ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


