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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 جمهوری اسالمی ایران                                                                       1 کاربرگ شمارۀ

 و شهرسازی راهوزارت 

 معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان
 

 کاربرگ درخواست مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان

 اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آئین نامۀ 9و براساس مادۀ  33موضوع فصل سوم آئین نامۀ اجرایی مادۀ 

 جاه ان با مشخصات ذیل : این  

 پرواهس اشتغال شمارۀ پایس رشتس شمارر شناسنامس و محل صدور هام خاهوادگی هام و ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

 ضمن ایفاد مشار  هامس و مدار  مورد درخواست رقاضای صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان
 ررافیک هقشس برداری  شهرسازی برقیراسیلات راسیلات مکاهیکی  عمران معماری  در رشتس / رشتس های :  

 را می همائیم . 
 

 ................................................................. ، بس آدرس :ملمول دفترمهندسی ساختمان  ..................................................جاهب این

 :همرار                              :ر فن :                                فاکف ................................................................... 

 صحت اطالعات مندرج در این کاربرگ را گواهی و رضمین می همایم .                                                
 تاریخ :                                   : مهر و  امضاء مسئول دفتر
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

  2 ۀکاربرگ شمار

 متن مشارک نامه مدنی

 آئین هامۀ 9ۀ و براساس ماد 1383مصوب ریرمار  33هامس های مصوب فصل سوم آئین هامۀ اجرایی مادۀ  شیوربس موجب  مجموعۀ    

ل رنظیم گردید و مفاد این شراکت هامس بس شرح ذی 1374قاهون هظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  1375اجرایی بهمن مار 

 قاهون مدهی برای طرفین الزم االجرا است .  10 آن وفق مادۀ

 شرکاء ع اررند از :  -1 مادۀ

 ..........................دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی به شمارۀ  ....................................... و نام خانوادگی نام -1

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

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

4-     .........                 ..................................................................................... 

5-     .......                 ........................................................................................ 

6-     .........                 ........................................ .............................................. 

7-     .........                 ..................................................................................... 

8-     .........                 .................................................................................... 

9-     .........                 ................................................................................... 

10-     .........                 ................................................................................... 

 خدمات مهندسی در امور ساختمان  دسی طراحی ساختمان بس منظور ارائۀسیف دفتر مهناست از رأموضوع مشار  : ع ارت  -2 مادۀ

های مصوب و شرکاء هل ت بس رعایت قاهون هظام مهندسی و کنترل ساختمان وآیین هامس های اجرایی آن و شیور هامس  -3 مادۀ

 . ی باشندکس جزء الینفک این مشار  هامس است ملمول مضوابط و مقررات مربو  

، و رخصصی کس رشخیص صالحیت شدر اهد در اهجام امور مربو  بس رشتسهعقاد این مشار  هامس هر یک از شرکای دفتربا ا -4 مادۀ

 ملمولیت داشتس و عواقب هاشی از آن را عهدر دارهد .

قاهون مالیارهای ملتقیم اقدام همایند و  96 مادۀگردهد هل ت بس رهیس و هگهداری دفارر قاهوهی موضوع شرکاء متعهد می -5 مادۀ

 . اهد بودت پاسخگویی و اهجام رعهدات بوجودآمدر بس عهدر آهان خوملمولی

، امتیاز دفتر مهندسی قابل واگذاری بس غیر هیلت و ملمولیت اداری و هماهنگی امور دستورالعمل مربو  3بس استناد مادۀ  -6 مادۀ

 . لمول دفتر می باشددستورالعمل مربو  با م 8 مادۀوفق 

، داری، اقالم و وسایل فنی و اهیس محل دفترتر مهندسی از ق یل رمین مخارج و هزینس های مربو  بس دفشرکاء هل ت بس رأ -7 مادۀ

 ء خواهد رسید ملمول و متعهد می گردهد . یین هامس داخ ی کس بس رصویب شرکاپرداخت حقوق کارکنان و هظایر آن برابر آ
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 جمهوری اسالمی ایران                                                                        3ۀ کاربرگ شمار

 و شهرسازی وزارت راه

 معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان

 ای دفترمعرفی مسئول دفتر و تعهد نامه شرککاربرگ 

       جاه ان  با مشخصات ذیل :این 

 هام و هام خاهوادگی ردیف
 ۀشمار

 شناسنامس
 امضاء و مهر شمارر پرواهس اشتغال پایس رشتس

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
هندساای طراحی ساااختمان و ملاامول دفتر، بدینوساای س مشااارکت خود را در رأساایف دفتر مهندساای    با مطالعس دقیق ک یس مندرجات شاارح وظایف دفتر م

 ررافیک اعالم همودر و هقشااس برداری شااهرسااازی  راساایلااات برقی   راساایلااات مکاهیکی   عمران  معماری  : باگرایش/گرایشااهای

گری ن دیمتعهد می گردیم در دفتر مهندسی ساختما  ول دفتر معرفی می همائیم . ضمنأ  را بس عنوان ملم  ............................................خاهم / آقای مهندس  

 یب و ابالغ می گردد صاااالح رصاااو و شاااهرساااازی و مراجع ذی  راروزارت ، مقررات و رصااامیماری کس روساااط    ضاااوابط ،عضاااو ه ودر و ک یس قواهین 

 . رعایت همائیم



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

  4کاربرگ شمارۀ

 جمهوری اسالمی ایران

 و شهرسازی راهوزارت 

 معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان
 

 گ شرح وظایف مسئول دفترکاربر

عقد قراردادهای مربو  بس اهجام خدمات مهندسی طراحی ساختمان در چهارچوب ضوابط و مقررات موجود در حدود صالحیت  -1

 مندرج در پرواهس اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکاء و ررری اری کس شرکاء برای امضا و م ادلس قراردادها وضع همودر اهد . 

 دادهای دفتر. ملمولیت و پاسخگویی در ق ال رعهدات قرار -2

و شهرسازی  راروزارت  1378اهجام خدمات و هماهنگی هایی کس در شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان مصوب سال  -3

 رعیین گردیدر است . 

 می باشد .  و م کی ساختمان فنیکردن هقشس ها، مدار  و دفترچس اطالعات ساختمان کس پیوست شناسنامس ء و مهرامضا -4

 س هیاز بس مراجعس بس سازمان هظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری یا سایر دستگاههای ذی ربط دارد . اهجام ک یس اموری ک -5

روز اداری مرارب را  5ملمول دفتر موظف است حداکثر ظرف مدت   ،یب شرکای دفتر رغییراری حاصل شوددر صورریکس در ررک -6

 زمان هظام مهندسی ساختمان استان و مرجع صدور پرواهس اطالع دهد . و شهرسازی استان و سا ادارر راربس  بس طور همزمان کت اً

 . کار روزاهس را بس وضوح قید هماید، ساعات فتر موظف است در راب وی دفتر خودملمول د -7

در  کس رمامی رعهدات شخصی خود راتر مهندسی در صورری خواهد پذیرفت ملمول دفتر درخواست اهفصال هر یک از شرکای دف -8

احب کاران و دفتر را آن زمان عم ی کردر و بس پایان رساهدر باشد و یا جایگزینی خارج از دفتر رعهدات او را بس طور کت ی مقابل ص

 بر عهدر گیرد . 

 

 امضاء مسئول دفترمهر و                
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 5 ۀکاربرگ شمار

 

براساس  33 مادۀخود اظهاری برای اخذ مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان مربوط به فصل سوم آئین نامه اجرایی 

 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 9 مادۀ

 

 

غال اشت ورت رمام وقت در این دفتر مهندسی  س بس ص ملمول دفتر مهندسی اقرار می همایم ک    ......................................جاهب این      

. وزارت رار و شاااهرساااازی می رواهد براسااااس قاهون هظام  ن اقرار هامس عمل همودر یا همایمبس کار دارم و در صاااورری کس خالف ای

 جاهب رفتار هماید . مهندسی و کنترل ساختمان با این

 

 

 مهر و امضاء مسئول دفتر                                                              
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

  6 کاربرگ شمارۀ

 

ضاء جاه ان ، ایناحتراماً            شویم  کنندگانمهر و ام شیم و اگر خالف این      ذیل متعهد می  ضو همی با سی  ع کس در هیچ دفترمهند

کس در ررکیب شرکاء رغییراری حاصل   ر را ابطال هماید در ضمن درصورری   و شهرسازی می رواهد مجوز صادر شد      رارباشد وزارت  

کنندر مجوز اطالع را پف از هماهنگی الزم هحور ادامس کار بس لحاظ میزان د حداکثر مدت یکمار مرارب راکت اً بس مرجع صاااادرشاااو

 دم اطالع بس موقع مرجعروج یک یا چند هفر از ررکیب شاارکاء و ع، در صااورت خیت اشااتغال دفتر مهندساای مشااخص گردد ظرف

گزارش سازمان هظام مهندسی ساختمان استان مجوز دفتر مهندسی را لغو  و یا حلب   ساً أو شهرسازی استان ر    ادارر رار، صدور مجوز 

 خواهد کرد .  

 

1.        2. 

3.        4.     

5.        6. 

7.                  8. 

9.                10. 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

                               1-7کاربرگ شمارۀ 

 گزارش بازدید ازدفاتر فنی و مهندسی ساختمان

 ................................. شمارر دفتر: ....................................................هام و هام خاهوادگی ملمول دفتر : 

  ....................................................................................................................................................آدرس دفتر : 

           .........................................:  ملمول دفتر همرارشمارر ر فن     .......................................: شمارر ر فن دفتر

 اسامی اعضای دفتر :

 1-  ................................. 2- ....................................  3- .................................. 4-...................................... 

5-  ................................. 6- ....................................  7- .................................. 8-...................................... 

9-  ................................. 10- ..................................   

 های مخت فرعداد هفرات در رشتس 

 جمع رعداد رشتس رعداد رشتس

   شهرسازی  عمران

   هقشس برداری  معماری

   ررافیک  برق

   ---  مکاهیک
 

 

 راریخ اعت ار پرواهس دفتر : راریخ صدور پرواهس دفتر :                              

 آپاررماهی                                 مغازر دفتر    :                                                         وضعیت ملکی 

 رهن و استیجاری      استیجاری               رهن                            مالکیت                            

 دارای راب و :                    می اشد                         همی اشد  

 ....ساعات کاری دفتر : ص حها از ساعت ............ را ساعت ................         بعدازظهر از ساعت ............ را ساعت .........

 وقت هیمسمیزان حضور ملمول دفتر در محل کار :       رمام وقت                                                
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

                               2-7کاربرگ شمارۀ 

 

رضایت خود را از اهجام فعالیت  ..........بس شمارر  ملمول دفتر گروهی اول ...............................................جاهب این

 در محل این دفتر اعالم می دارم .  ..................................................دفترگروهی دوم بس ملمولیت آقای مهندس 

 مهر وامضاء                                                                                                                    

 

 

رضایت خود را از اهجام فعالیت   ..........شمارر  ملمول دفتر گروهی اول ...............................................جاهب این

  . در محل این دفتر اعالم می دارم ...................................................دفتر اهفرادی بس ملمولیت آقای مهندس 

 مهر وامضاء                                                                                                                    

 

 

ملاامول دفتر موظف بس رعایت ک یس دسااتورالعم ها و بخشاانامس های موجود و صااادرر از سااازمان هظام مهندساای می باشااد.در     -1

شد می رواهد              ضای دفتر می با لمول دفترکس از اع شس ها فقط همایندر م لمول دفتر جهت رایید هق ضور م صورت عدم امکان ح

باید دارای محل هابت ،ملاتقل از ساایر دفارر و دارای راب و باشاد و در    دفتر مهندسای طراحی  مراجعس هماید . جهت رایید هقشاس 

شاهدر           صورت م ست در  شود .الزم بس ذکر ا سی اطالع دادر  صورت رغییر محل دفتر ، حداکثر ظرف پاهزدر روز بس هظام مهند

 دد .ق درج می گرعدم وجود راب وی هابت بر سر درب ورودی محل دفتر، فایل دفتر را زمان رفع هقص بس صورت رع ی

 مهر و امضا مسئول دفتر 

 

 

 

 
 

 

گانامضا بازدید کنند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


