
 بسمه تعالي

 

 

  
  نظام مهندسي ساختمانسازمان 

  استان زنجان 

  )شخص حقوقي(راهنماي تشخيص صالحيت سازندگان مسكن و ساختمان 

اقل امتياز الزم آگاهي داشته باشند و افراد احراز صالحيت و حدسيس و ثبت شركت از ضوابط أشايسته است متقاضيان قبل از ت   

  .براي هيأت مديره انتخاب نمايند واجد شرايط را 

  :اقل هاي مورد نياز جهت اطالع بشرح زير فراهم شده است اقدام و حد ، نحوهغيبه همين منظور خالصه اي از دستورالعمل ابال

 .گرددقيد "انجام خدمات اجراي ساختمان "در موضوع شركت بايد) الف 

بوده و بطور تمام وقت در  اجراي ساختمانكاردان داراي پروانه اشتغال  از اعضاي هيأت مديره بايد مهندس ياحداقل دو نفر) ب 

سيسات برقي يا مكانيكي يا أيكنفر حتماً در رشته معماري يا عمران و نفر بعدي مي تواند در رشته ت.(ركت متقاضي شاغل باشندش

 .)ضمناً مديرعامل نيز بايد داراي پروانه اشتغال بكار باشد ،نقشه برداري باشد

، فرم عضويت حقوقي از ربعد از تأسيس و ثبت شركت در اداره ثبت شركتها و درج آگهي تأسيس آن در روزنامه رسمي كشو

نظام مهندسي ، تاييديه عضويت حقوقي در سازمان مدارك مورد نياز قيد شده در فرمسازمان دريافت و با تهيه و ارائه  سايت

ه همراه مستندات اشاره شده ر پروانه اشتغال دريافت و بعد از تكميل آن بسپس فرم درخواست صدو. ساختمان صادر مي شود

  .تا مراحل صدور پروانه طي شودسازمان مي گردد  واحد صدور پروانه اشتغالتحويل 

  :آور موارد امتياز

 1 ةامتياز پروانه اشتغال اعضاي حقيقي شاغل در شخص حقوقي مطابق جدول شمار -1

 )1 ةجدول شمار(

  پروانه اشتغال به كار تجربي  پروانه اشتغال به كار كارداني  اشتغال به كار مهندسيپروانه   

  1  2  3  1  2  3  1  2  3  پايه

  4  3  2  5  3  2  8  5  3  امتياز

  .مي باشد 30حد اكثر امتياز قابل كسب از اين شاخص 

 .نمودامتياز مي توان كسب  40متر مربع زير بنا يك امتياز دارد و حد اكثر  500اجراي هر  -2

امتياز  30امتياز بوده و حد اكثر از اين شاخص  2، امكانات و تجهيزات سازندگان امتياز الزم در زمينه توان مالي حد اقل -3

 .قابل كسب مي باشد 

 .امتياز مي توان كسب نمود 20امتياز مورد نياز مي باشد و حد اكثر تا  5در مورد مطلوبيت كارهاي انجام شده قبلي حد اقل  -4
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  نظام مهندسي ساختمانسازمان 

  استان زنجان 

  :اقل شرايط الزم جهت تركيب اعضاي اصلي هيأت مديره براي اخذ صالحيت حد 

  )2 ةجدول شمار(  

  پايه يك  پايه دو  پايه سه  پايه سازنده

تركيب 

دونفر عضو 

اصلي هيأت 

  مديره

  كاردان

+  

  كاردان

  3مهندس پايه 

+  

  كاردان

دو نفر مهندس 

  3پايه 

دو نفر مهندس 

  2پايه 

دو نفر مهندس 

  1پايه 

بعنوان شرط  2سازندگان حقوقي بر اساس نتايج حاصله از ارزيابي جداول و شاخص هاي ذكر شده و با توجه به جدول شماره پايه 

، امتياز الزم براي احراز پايه سه، دو حد اقل. مي شود صادر 1، 2، 3در سه پايه  الزم تعيين و پروانه اشتغال به كار سازندگان حقوقي

، استان صادر عاليت سازندگان حقوقي با پايه سهحوزه ف.بار پروانه هاي صادره سه سال استه باال و اعتب 70، 45، 20تيب يك به تر

  .كشور مي باشد در پايه هاي حقوقي دو و يك سراسركننده پروانه و 

كسب امتياز پيمانكاران تشخيص صالحيت شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيازي به : يادآوري

و احراز صالحيت مجدد ندارند و با ارائه تاييد صالحيت معتبر از تشكل مربوطه در رشته ساختمان يا تاسيسات و تجهيزات پايه آنها 

  .بشرح زير انطباق مي يابد

  )3 ةجدول شمار(

  1  2  3  4  5  پايه پيمانكاري

  دو  سه  پايه سازنده
  يك

  رتبه يك  رتبه دو  رتبه سه

و  اداره راهپيمانكاران فوق الذكر با ارائه مدارك الزم جهت عضويت حقوقي در سازمان براي اخذ پروانه اشتغال به كار به 

  . شهرسازي معرفي مي شوند

 4/0ضريب ارزيابي با اعمال نفرادي اعضاي هيأت مديره مي باشدكه بعد از، سوابق اسيسدر شركتهاي جديدالتأد امتيازآورموار

  .شدواهدمحاسبه خ
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  نظام مهندسي ساختمانسازمان 

  استان زنجان 

  جدول حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال سازنده حقوقي

  )4 ةجدول شمار(

  پايه  سازنده
  حداكثر

  ظرفيت اشتغال

  حد اكثر

  تعداد كار

حد اكثر 

طبقات از روي 

  شالوده

قي
ـو
قــ
 ح
ده
ازن
ـــ
س

  

  مجري حقوقي

1  30.000  6  20  

2  9.000  6  10  

3  5.000  6  6  

پيمانكار تشخيص 

  صالحيت شده

1  

  نامحدود  3  70.000  1رتبه

  20  3  40.000  2رتبه

  15  3  20.000  3رتبه

2  9.000  3  10  

3  3.000  3  6  

بعبارت ديگر . مي باشد حيت اجرا بعنوان رئيس كارگاهاشتغال همزمان در تعداد كارهاي مجاز منوط به بكارگيري فرد داراي صال

كارگاه داراي صالحيت اجرا به تناسب كار بعنوان نماينده تام االختيار مجري و بعنوان رئيس بايديكنفر در هر كارگاه ساختماني

  .كتباً به كارفرما و مهندس ناظر معرفي گرددرئيس كارگاه بايد. تمام وقت حضور داشته باشد بصورت

  

براي اطالع از جزئيات بيشتر دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان به سايت سازمان نظام مهندسي به آدرس 

NEZAM.ORG-WWW.ZANJAN  مراجعه فرمائيد. 
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  نظام مهندسي ساختمانسازمان 

  استان زنجان 

  100فرم

  درخواست صدور  پروانه اشتغال به كار حقوقي سازندگان مسكن و ساختمان

   ............................................................: مدير عامل شركت  ...............................................................................: جانب  اين  

   ............................................: ويت حقوقي به شمارة عض ..............................: مورخ  ................................: به شماره ثبت 

با اذعان به اينكه نخستين بار است درخواست صدور پروانه اشتغال به كار حقوقي سازندگان مسكن و ساختمان نموده و پيش از اين از وزارت 

كار حقوقي دريافت نكرده و مرجع صادر كننده پروانه مجاز است راه و شهرسازي در تهران و ادارة راه و شهرسازي در استانها پروانه اشتغال به 

در صورت مشاهده خالف واقع، پروانه صادر شده را باطل نموده و تا هر زمان كه بداند از صدور پروانه اشتغال به كار حقوقي براي اين 

  . وقي سازندگان مسكن و ساختمان مي نمايم لذا با ارائة مدارك زير تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار حق. شركت خودداري ورزد

  .......... ............................................ :تاريخ    .......... ...................................................: امضاي مديرعامل و مهر شركت     

  ...........................: كدپستي شركت .......................................................................................................:آدرس وشمارة تلفن شركت 

 

 

   : مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال به كار حقوقي سازندگان مسكن و ساختمان
 . برابراصل تصوير اساسنامه، روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات شركت  -1

حداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره شركت بايد مهندس يا (اصل و تصوير پروانه اشتغال به كار اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و شاغلين امتيازآور - 2

نفر از آنان در رشته هاي معماري يا عمران و نفر بعدي نيز مي تواند در يكي از رشته هاي تأسيسات برقي يا كاردان داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه يك 

 .) اشتغال بكار باشدتأسيسات مكانيكي و يا نقشه برداري بوده ودر شركت بطور تمام وقت اشتغال به كار داشته با شند ضمناً مديرعامل نيز بايد داراي پروانه 

 .ماييدد بايد نسبت به تمديد آن اقدام ندر صورتي كه فاقد اعتبار باش ياز آور در پرونده مربوطه ضبط ميگردد وپروانه هاي افراد امت *

 تصوير شناسنامه و كارت ملي اعضاي هيأت مديره، مديرعامل وكليه شاغالن درشركت  -3

 ) ريخ تولد، شماره شناسنامهباذكر نام و نام خانوادگي، تا(جديد مديرعامل 3×4دو قطعه عكس  -4

 )200فرم (تكميل و امضاي فرم مشخصات عمومي شركت  -5

 ) 300فرم (تكميل و امضاي فرم خوداظهاري اشتغال تمام وقت اعضاي هيأت مديره  -6

 ) 400فرم(ارائة پاسخ استعالم سوابق بيمه اي  -7

 ) 500فرم (تكميل وارائة فرم سوابق حرفه اي اعضاي هيأت مديره و شاغلين امتياز آور  -8

 )600فرم (تكميل و ارائة فرم توان مالي، امكانات و تجهيزات شركت  -9

 )700فرم(شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي   تكميل و ارائة فرم مطلوبيت كارهاي اجرا -10

 )800فرم(امضاي تعهد نامه شركت  -11

 )900فرم ( و ارائه فرم  تعهد نامه تحكيم انظباط حرفه اي توسط مديرعامل،اعضاي هيأت مديره و شاغالن امتياز آور تكميل  -12

 اخذ شده از دفتر فني سازمان براي كليه افراد امتياز آور با پروانه اشتغال حقيقي ، گواهي عدم تعهد نظارت،طراحي و اجراارائه  -13

 )به دبيرخانه سازمان مراجعه شود  معرفي نامه داراييجهت اخذ . ( شركت ارائه گواهي مفاصا حساب مالياتي -14

خزانه داري كل نزد بانك مركزي به نام وزارت راه و  4001036302009001ريال به حساب شماره  300ر000اصل و تصوير فيش واريزي به مبلغ  -15

 )قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران(. شهرسازي

.مي باشد 9-12تحويل مدارك صبحها از ساعت ارائه گردد و   A4الزاماً كليه تصاوير ذكر شده فوق مي بايست در قطع: توجه 
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  مشخصات عمومي شركت                                                                                       200فرم  
  ...................... :تاريخ تكميل فرم 

  :نوع ثبتي   :شماره ثبت   :محل ثبت   :تاريخ ثبت   :نام كامل شركت 

  :تاريخ آخرين تغييرات   :پايه   :حقوقي  نوع پروانه  :سرمايه شركت   :نام قبلي شركت 

  :همراه                        :              تلفن   :كد پستي                                              :                                                                                      نشاني فعلي شركت 

  مشخصات اعضاي هيأت مديره ، سهامداران و شاغلين شركت اسامي و

  سمت  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف

  تاريخ تولد

شماره 

  شناسنامه

محل 

  تولد

محل 

  صدور

درصد 

  سهام

وضعيت امتياز 

  آوري

  مدرك و  در پروانه حقوقي

  رشته تحصيلي

  تاريخ

فارغ 

  التحصيلي

تاريخ 

سهامدار 

  شدن
  سال  ماه  روز

امتياز 

  آور

  غير

امتياز 

  آور

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

..................................... :شماره عضويت حقوقي در سازمان نظام مهندسي         :                      مهر و امضاي شركت 
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  300فرم

  حقوقي سازندگان مسكن و ساختمانخوداظهاري براي اخذ پروانه اشتغال به كار 

اقرار مي نمائيم كـه   ..........................................................جانبان امضاكنندگان زيراعضاي هيأت مديره شركت  بدينوسيله اين

ا نمـائيم مرجـع   كارداريم ودرصـورتيكه خـالف ايـن اقـرار نامـه عمـل نمـوده يـ         به صورت تمام وقت در اين شركت اشتغال به

كننده پروانه مجاز است نسبت به ابطال پروانه اشتغال به كار حقوقي شركت و برخورد قانوني برابر قانون نظام مهندسـي و  رصاد

  .كنترل ساختمان و آيين نامه هاي مربوط با اين شركت رفتار نمايد 

  سمت  شماره پروانه اشتغال  شماره شناسنامه  نام و نام خانوادگي  رديف
  امضاء و

  مهر نظام مهندسي

1            

  

2            

  

3            

  

4            

  

5          

  

  

6          

  

  

7          

  

  

8          

  

  

9          

  

  

10          

  

  

الزم به توضيح است كه حداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره شركت بايد مهندس يا كاردان داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه يك 

هاي معماري و عمران و نفر بعدي نيز مي تواند در يكي از رشته هاي تأسيسات برقي يا تأسيسات مكانيكي و يا نقشه نفر از آنان در رشته 

  .برداري بوده و در شركت بطور تمام وقت اشتغال به كار داشته با شند

  

  



 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  400فرم

 

  استان زنجان ...................................................سازمان 

  با سالم و احترام؛ 

ر حقوقي سازندگان مسكن و جهت اطالع و بهره برداري از سوابق پرداخت حق بيمه متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كا     

 .، خواهشمند است دستور فرمائيد سوابق پرداخت حق بيمه افراد مندرج در جدول زير را به اين سازمان اعالم نمايند ساختمان

  

  شماره بيمه شده  شماره شناسنامه  نام پدر  خانوادگي نام و نام  رديف

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

 

  حسن مجتبي زاده

 رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

 500فرم 

  آورن امتيازسوابق حرفه اي اعضاي هيأت مديره و شاغال

كارداني در زمينه اجراء به شماره /داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي.................................................جانب  اين       

بدينوسيله سوابق حرفه اي خود را به شرح  ...................................................شاغل در شركت  /ت مديرهعضو هيأ ..................

  .ييد مي نمايم جدول زير به استناد مدارك پيوست تقديم نموده و صحت اطالعات مندرج در آن را تأ

  نام پروژه  رديف

زيربناي كل   سال اجراء

  ساختمان

  )متر مربع(

  ...مستندات به پيوست شماره   محل اجراء  نام كارفرما
  خاتمه  شروع

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

  

  .....................................................: امضاء و مهر نظام مهندسي متقاضي    

 .......................: تاريخ       
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  600فرم 

  توان مالي شركت

 متقاضـي اخـذ   ..................................................عامل شـركت  مـدير  ................................................................جانب  اين     

، بدينوسـيله تـوان مـالي شـركت را در قالـب جـدول زيـر بـه اسـتناد          ر حقوقي سازندگان مسكن و سـاختمان پروانه اشتغال به كا

  .يد مي نمايم آن را تأيو صحت اطالعات مندرج در ارك پيوست آن تقديم نمودهمد

  مستندات مربوطه به تفكيك  )ميليارد ريال (مبلغ   شرح  رديف

      سرمايه و تجهيزات شركت  1

      دريافت تسهيالت و اعتبارات بانكي  2

      مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي  3

      سرمايه گذارياستفاده از اعتبار جذب يا   4

      ارائه ضمانت نامه بانكي  5

6  
ميزان سرمايه گذاري هاي قبلي مشروط به روشن 

  بودن وضعيت استرداد تسهيالت و اعتبارات بانكي
    

  

   

  .....................................................:  امضاي مدير عامل و مهر شركت

   

  ......... ...................... :تاريخ 

 

  



 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

700فرم    

 ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي 

متقاضي اخذ پروانـه پروانـه اشـتغال بـه      .........................................مديرعامل شركت  ............................................جانب  اين     

كار حقوقي سازندگان مسكن و ساختمان بدينوسيله مطلوبيت كارهاي اجرا شده قبلي شركت را به شـرح جـدول زيـر بـه اسـتناد      

  . مدارك پيوست تقديم نموده و صحت اطالعات مندرج در آن را تأييد مي نمايم 

 شرح رديف

فهرست عملكرد 

شركت وكارهاي 

شدهاجراء   

مستندات مربوط به عملكرد 

 شركت

1 
رعايت مقررات ملي ساختمان براساس تاييد دستگاه نظارت يا 

 دستگاه ذيربط
  

2 
گواهي عدم خالف پايان كار و يا مدارك مستند مبني بر ارائه 

 انجام تعهدات
  

3 
ش بيني شده در اجراي ساختمان و انجام تعهدات در موعد پي

درصد مدت مقرر 25كمتر از تاخيرقراردادهاي مرتبط يا   
  

4 
بازپرداخت آن ترتيب بازپرداخت به موقع تسهيالت بانكي يا 

 با توجه به تأخيرات مجاز
  

5 
 استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختمان

... )بهينه سازي مصرف انرژي و  ،رعايت سبك سازي (   
  

 

  

  ................................................. :امضاي مديرعامل و مهر شركت 

 ........................................... :تاريخ                                       

 

  



 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  800فرم 

  

  :اين شركت تعهد مينمايد كه 

  

مندرجات اسناد و مدارك تحويلي در خصوص صدور پروانه اشتغال بكار سازندگان مسـكن و سـاختمان را   تغييردر هرگونه-1

روز از تاريخ تغيير به اداره راه و شهرسازي استان زنجان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان  15حداكثرظرف مدت 

  .تبي اعالم نمايدكبصورت 

فيـت   مديرعامل و شـاغالن نمـي تواننـد ازظـر    ، أت مديرهجمله هي غل دراين شركت منتمامي اشخاص حقيقي امتياز آورشا-2

  .اشتغال شخص حقيقي خود جداگانه استفاده نمايند

كارگاه كه داراي صالحيت اجراء باشد بعنوان نماينده وژه هاي در دست اقدام خود يك نفررئيس براي اجراي هريك از پر-3

 .مهندس ناظر و دستگاه نظارت معرفي نمايد ،ت حضور داشته و به كارفرمابصورت تمام وق تام االختيار مجري

  

  :نام ونام خانوادگي دارندگان امضاي مجاز و مهر شركت 

  

١- ......................................................................  

٢- ......................................................................  

٣- ...................................................................... 

 

 

  

  

  

  

  

  



 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  900فرم 

»تعهـــد نــامـــه «   

عضـو   ....................................................داراي شماره ملي ................................. فرزند ...........................................................................اينجانب 

به كار مهندسي  دارنده پروانه اشتغال............... ...................................سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان به شماره عضويت 

  صـــــادره از اســـــتان زنجـــــان بدينوســـــيله اعـــــالم ............... ..............................مـــــورخ ............... ...................................شـــــماره 

................ .....را در روز  06/03/1396مـورخ   400/9832ابالغـي بـه شـماره     " تحكيم انضباط حرفـه اي "يك نسخه ميدارم 

از مرجع صدور پروانه اشتغال به كار دريافت و مطالعه نمودم و ضمن اعالم پاي بندي به مفاد آن متعهد .........................  مورخ 

  .مي شوم كليه مفاد آن را با دقت و توجه كامل رعايت نمايم

 

: نام و نام خانوادگي    

: تاريخ  

:امضاء و مهر   

 


