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«شخص حقوقی » پروانه اشتغال به کار مهندسی  صدورمدارک الزم جهت   

 )طراح و ناظر(

قانون 33آئین نامه اجرایی آن و براساس فصل سوم و پنجم آئین نامه اجرایی ماده  11ماده  4موضوع تبصره   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانریاست محترم 

  باسالم؛  

پررانم صبیرا  ببا اااهبم مبیاای تيرضاا با      ....................................................مبیيراام  ربر     .............................................جانب   ، ايناحتراماً

                                                        نمايم .اا می بم  اا مهنیسی رخص حاوقی ارتغال 

 ............................................................................................................................ : رر  ضلفن مح  ه آداس ر رماا

                                     ................................. رمااۀ همراه :

 : تاریخ                                                     امضاء :                             

 

 .آهین نامم اجرايی مبنی بر صیرا مجوت 11ماده  4ضاا ا   تبی رخص حاوقی مو وع ضبصره  .1

  .ارتنامم اسمی حار  آگهی ضاسیس ر آخرين ضغییرات رر  ضصوير اساسنامم ر برابر اص   .2

مهنیسبان مشبارا   مبیيري  ر برنامبم ايبا  اسبتان تنجبان مرببو  ببم        گواهی نامم صالحی  خیمات مشارا دا ارتم يا ارتم ها  مواد داخواس  ات ساتمان  .3

 .  11ماده  4مو وع ضبصره 

 (1ضکمی  ر اااهم فرم خود اظهاا  برا  اخذ مجوت ضوسط افراد   م ات پررانم آنها برا  رر   استفاده می رود .  ) اابرگ رمااه  .1

 (2ضکمی  ر اااهم فرم مشخصات امومی رر   ) اابرگ رمااه  .2

 (3 ضکمی  ر اااهم فرم ایم اضوي  دا دفتر طراحی ساختمان ) اابرگ رمااه .3

 (4ضعهی نامم ضحکیم انظبا  حرفم ا  ضوسط میيراام ،ااضا  هیأت میيره ر راغالن امتیات آرا ) اابرگ رمااه  ضکمی  ر اااهم فرم  .4

  لیم افراد   م ات پررانم آنها برا  رر  ارتغال اااهم اقراا نامم اسمی ثب  ریه دا دفاضر اسناد اسمی مبنی بر ر عی  ضمام رق  ر يا نیمم رق   .5

 استفاده میشود . 

 ضصوير  اات اضوي  معتبر دا ساتمان نظام مهنیسی ساختمان استان تنجان  لیم افراد   م ات پررانم آنها برا  رر   استفاده می رود.   اااهم .6

 اااهۀ ضصوير رناسنامم متاا یان . .7

 اااهم اص  ر ضصوير پررانم ارتغال بم  اا مهنیسی ساختمان معتبر  لیم افراد   م ات پررانم آنها برا  رر   استفاده می رود .   .8

مح  رر   بم نام میير اام  رر   ر  اااهم آداس ر رمااه ضلفبن ر  یپتبتی محب  ربر   ضوسبط مبیير       اااهم اجاانامم اسمی يا سنی مالکی  مربو  بم   .9

 رتم ر مهر ر امضا رود.اام  نو

 .اااهم گواهی مفاصا حتاب مالیاضی رر    .10

  سابام  اا مواد ضايیی .اااهم  .11

 در قطعم اکس میيراام  رر    .12

خاانم داا     ناد بانک مر ا  ببم   IR 350100004001036302009001ايال بم اتاء هر ارتم بم حتاب 000/300اسیی بانکی بم مبلغ اص  ر ضصوير  اااهم .13

 )قاب  پرداخ  دا  لیم رع  بانک ملی ايران( .  ر رهرسات  ااهنام رتاات 

 
 

 می باری 9-12ضحوي  میاای صبحها ات ساا  اااهم گردد ر    A4: الااماً  لیم ضصارير ذ ر ریه فوق می بايت  دا قطعضوجم 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 )کاربرگ شماره 1(                                

 11ماده  4خود اظهاری برای اخذ پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی موضوع تبصره 

 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 ی مهنیسبین  بیينوسیلم اينجانبان امضاء   ننیگان تيبر ااضباء هیبات مبیيره ر مبیير اامب  ر رباغلین دااا  پررانبم اربتغال ببم  باا حایاب            

اقراا می نماهیم  م ر عی  ضمام رق  يا پااه رق  بودن ارتغال اينجانبان بم ررح منیاج دا تيبر  ................................................................................................ مشارا 

دسبتواالعم  ضعیبین حبیرد     7مباده   1ه يا نماهیم مشمول جرايم منیاج دا بنی می باری . لذا دا صواضی  م خالف اين اقراا نامم ام  نمود

آهبین نامبم اجرايبی قبانون نظبام مهنیسبی ر        11مباده   4صالحی  ر ضعیین ظرفی  ارتغال بم  اا مهنیسی ارخاص حاوقی مو وع ضبصبره  

  نترل ساختمان قراا گیريم. 

 نام ر نام خانوادگی اديف
رمااه 

 رناسنامم

 رمااه

پررانم ارتغال   
  مهر ر امضا نیمم رق  ضمام رق  سم 

1        
2        
3        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 مشخصات عمومی شرکت                                          (                                                                       2کاربرگ شماره) 
 ضاايخ ضکمی  فرم :

 نوع ثبتی : ثب  : ۀرماا مح  ثب  : ضاايخ ثب  : نام  ام  رر   :

 ضاايخ آخرين ضغییرات : پايم : حاوقی :نوع پررانم  سرمايم رر   : نام قبلی رر   :

 همراه :                      ضلفن :                       ی پتتی :                                                        نشانی فعلی رر   :                                                                                      

 ، سهامداران و شاغلین شرکتاعضای هیأت مدیرهاسامی و مشخصات 

 سم  نام ر نام خانوادگی اديف

 

رمااه 

 رناسنامم

 

 

 اايخ ضولیض

 

 مح  صیرا

 راغ ر عی  

میای  دا پررانم حاوقی

 ضحصیلی
 رمااه اضوي  ارتم ضحصیلی

 نیمم رق  ضمام رق 

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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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 ( 3) اابرگ رمااه  

ذي  متعهی می رويم  م دا هیچ دفترمهنیسی  اضو نمی باریم ر اگبر خبالف ايبن باربی      مهر ر امضاء  ننیگاناحتراما ، اينجانبان        

رتاات متکن ر رهرسات  می ضوانی مجوت صادا ریه اا ابطال نمايی . دا  من داصواضی  م دا ضر ی  رر اء ضغییراضی حاص  ربود  

هماهنگی التم نحوه ادامم  اا ببم لحبام میباان ظرفیب       حیا ثر میت يکماه مراض  اا  تبا بم مرجع صادا  ننیه مجوت اطالع ضا پس ات

ارتغال مجوت مشخص گردد ، دا صوات خررج يک يا چنی نفر ات ضر ی  رر اء ر ایم اطالع بم موقع مرجع صیرا مجبوت ، سباتمان   

 هنیسبی اا لغبو  متکن ر رهرسات  استان تنجان ااسا ر يا حت  گاااش ساتمان نظام مهنیسبی سباختمان اسبتان تنجبان مجبوت دفتبر م      

 خواهی  رد. 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 ( 4) اابرگ رمااه 

«تعهـــد نــامـــه »   

اضو  ....................................................دااا  رمااه ملی  .................................فرتنی ...........................................................................اينجان  

داانبیه پررانبم اربتغال ببم  باا       ..................................................ساتمان نظام مهنیسی ساختمان استان تنجبان ببم ربمااه اضبوي      

 صبباداه ات اسببتان تنجببان بیينوسببیلم ااببالم      .............................................مببوا   ..................................................مهنیسببی رببمااه  

 .....................اا دا ارت  06/03/1396مبوا    400/9832ابالغی ببم ربمااه    " تحکیم انضباط حرفه ای"يک نتخم مییاام 

اابالم پبا  بنبی  ببم مفباد آن       ات مرجع صیرا پررانم ارتغال بم  اا داياف  ر مطالعم نمودم ر  من  .........................موا  

 .متعهی می روم  لیم مفاد آن اا با دق  ر ضوجم  ام  اااي  نمايم

 

: نام و نام خانوادگی    

: تاریخ  

 امضاء و مهر :

 

 


