
  بسمه تعالي

  
  مدارك الزم جهت صدور فعاليت دفاتر مهندسي ساختمان

  
  

تقاضاي شركاي حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي و تكميل فرم در خواست تاسـيس دفتـر    - 1
  . توسط موسسين يا موسس 

مشاركت نامه رسمي ثبت شده در دفاتر رسمي و مدارك مويد مربوط به تاسيس دفتـر بـا مسـوليت     -2
 ) متن مشاركت نامه مدني بايد توسط دفتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد. (رك كليه شركاء مشت

 .تصوير كارت معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همه شركاء  - 3

 . تصوير و اصل پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر كليه شركاء  -4

 . تصوير شناسنامه متقاضيان  -5

 . كه به تائيد كليه شركاء رسيده باشد ) با شرح وظايف مشخص ( ل دفتر معرفي كتبي مسئو -6

 .و تكميل فرم گزارش بازديد از دفتر . مدارك مربوط به محل كار و نشاني آن  - 7

 . دو قطعه عكس مسئول دفتر مهندسي  -8

امضاي فرم تعهد نامه ، مربوط به انجام وظايف ، ضـوابط و مقرراتـي كـه توسـط وزارت مسـكن و       -9
 .ازي تصويب و ابالغ مي گردد شهرس

ريال بحساب  300ر000فيش بانكي مربوط به پرداخت هزينه هاي صدور يا تمديد مجوز بازاء هر دفتر -10
قابل پرداخت در كليه ( خزانه داري نزد بانك مركزي به حساب وزارت مسكن و شهرسازي  58/1039شماره 

  .) شعب بانك ملي ايران 
  .باشند   الحيت طراحياعضاء  بايد داراي ص -11
  . نفر نباشد  10اعضا بيشتر از  -12

  
  
  

  معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان                   
  دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه اي               

  
  
  
  
  

  
  
  
  



  1كاربرگ شماره 
  

  جمهوري اسالمي ايران
  وزارت مسكن و شهرسازي

  معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان
  

  »كاربرگ درخواست مجوز فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساختمان«
  

نون نظام ايي قاآئين نامه اجر 9و براساس ماده  33فصل سوم آئين نامه اجرايي ماده موضوع « 
  »مهندسي و كنترل ساختمان 

  
  : اينجانبان با مشخصات زير 

  ه پروانه اشتغالشمار  پايه رشته  شماره شناسنامه و محل صدور نام ونام خانوادگي رديف

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
  

  تقاضـاي صـدور مجـوز فعاليـت دفتـر مهندسـي طراحـي سـاختمان         و مـدارك مـورد درخواسـت   ضمن ايفاد مشارك نامـه  
  ترافيـك  نقشه بـرداري   شهرسازي برقيتاسيسات تاسيسات مكانيكي  عمران  معماري : رشته هاي / در رشته  

  . را مي نمائيم 
  

  :اينجانب                                                                   مسئول دفتر مهندسي ساختمان ، به آدرس 

  فاكس                                         همراه                                      :   تلفن                                                                                   

                                                 . را گواهي و تضمين مي نمايم  صحت اطالعات مندرج در اين كاربرگ

  :  امضاء مسئول دفتر مهر و 

  :  تاريخ 



   2كاربرگ شماره 
  

  شارك نامه مدنيمتن م
  

آئين نامه  9و براساس ماده  1383مصوب تيرماه  33به موجب  مجموعه شيوه نامه هاي مصوب فصل سوم آئين نامه اجرايي ماده
اين شراكت نامه به شرح ذيل تنظيم گرديد و مفاد  1374قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال  1375اجرايي بهمن ماه 

  . انون مدني براي طرفين الزم االجرا است ق 10آن وفق ماده 
  

  : عبارتند از  ءشركا - 1ماده 
 داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره                        نام خانوادگي      نام  - 1

2- . 

3- . 

4- . 

5- . 

6 - . 

7 - . 

8- . 

9 - . 

10- . 

  
دمات مهندسي در عبارت است از تاسيس دفتر مهندسي طراحي ساختمان به منظور ارائه خ: موضوع مشارك  -2ماده 

  . امور ساختمان 
نسبت به رعايت قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه هاي اجرايي آن و شيوه نامه هاي  ءشركا -3ماده 

  . مصوب و ضوابط و مقررات مربوط كه جزء الينفك اين مشارك نامه است مسئول مي باشند 
امور مربوط به رشته و تخصصي كه تشخيص صالحيت  شركاي دفتر در انجامامه هر يك از با انعقاد اين مشارك ن -4ماده 

  .شده اند ، مسئوليت داشته و عواقب ناشي از آن را عهده دارند 
قانون مالياتهاي مستقيم اقدام  96متعهد مي گردند نسبت به تهيه و نگهداري دفاتر قانوني موضوع ماده  ءشركا -5ماده 

  . و انجام تعهدات بوجود آمده به عهده آنان خواهد بود نمايند و مسئوليت پاسخگويي 
دستورالعمل مربوط ، امتياز دفتر مهندسي قابل واگذاري به غير نيست و مسئوليت اداري و  3به استناد ماده  -6ماده 

  . دستورالعمل مربوط با مسئول دفتر مي باشد  8هماهنگي امور وفق ماده 
حل دفتر ، اقالم و وسايل فني به دفتر مهندسي از قبيل تهيه م ج و هزينه هاي مربوطبه تامين مخارنسبت  ءشركا - 7ماده 

و اداري ، پرداخت حقوق كاركنان و نظاير آن برابر آيين نامه داخلي كه به تصويب شركا ء خواهد رسيد مسئول و متعهد 
 . مي گردند 

  
  
  
  
  



  3كاربرگ شماره 
  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت مسكن و شهرسازي
  معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان

  

  »كاربرگ معرفي مسئول دفتر و تعهد نامه شركاي دفتر «
  

              با مشخصات ذيل ) اينجانبان ( باينجان
  و مهر امضاء  شماره پروانه اشتغال  پايه  رشته  شماره شناسنامه  نام و نام خانوادگي  رديف
١             
٢             
٣             
۴             
۵             
۶             
٧             
٨             
٩             
١٠             

  
با مطالعه دقيق كليه مندرجات شرح وظايف دفتر مهندسي طراحي ساختمان و مسئول دفتر ، بدينوسيله مشاركت خود را 

تاسيسات برقي   تاسيسات مكانيكيعمران   معماري  :گرايشهاي / در تاسيس دفتر مهندسي با گرايش 
را به عنوان                                        آقاي مهندس         / ترافيك اعالم نموده و خانم   ه بردارينقششهرسازي 

ساختمان ديگري عضو نبوده و كليه قوانين ،  ضمناً متعهد مي گرديم در دفتر مهندسي. نمائيم  مسئول دفتر معرفي مي
و مراجع ذي صالح تصويب و ابالغ مي گردد رعايت كن و شهرسازي ضوابط ، مقررات و تصميماتي كه توسط وزارت مس

  . نمائيم 
  



   4كاربرگ شماره 
  

  جمهوري اسالمي ايران
  وزارت مسكن و شهرسازي

  معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان
  

  »سئول دفتركاربرگ شرح وظايف م« 
  

ي طراحي ساختمان در چهارچوب ضوابط و مقررات موجود ادهاي مربوط به انجام خدمات مهندسدعقد قرار - 1
براي امضا و  ءو ترتيباتي كه شركا ءدر حدود صالحيت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقيقي هر يك از شركا

 . مبادله قراردادها وضع نموده اند 

  .مسئوليت و پاسخگويي در قبال تعهدات قراردادهاي دفتر -2

وزارت  1378كه در شرح خدمات گروههاي مهندسي ساختمان مصوب سال انجام خدمات و هماهنگي هايي  -3
 . مسكن و شهرسازي تعيين گرديده است 

  امضا و مهر كردن نقشه ها، مدارك و دفترچه اطالعات ساختمان كه پيوست شناسنامه فني و ملكي ساختمان  - 4
 . مي باشد 

ساختمان استان و شهرداري يا ساير دستگاههاي انجام كليه اموري كه نياز به مراجعه به سازمان نظام مهندسي  -5
 . ذي ربط دارد 

روز  5در صورتيكه در تركيب شركاي دفتر تغييراتي حاصل شود ، مسئول دفتر موظف است حداكثر ظرف مدت  - 6
اداري مراتب را به طور همزمان كتبا به سازمان مسكن و شهرسازي استان و سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 . صدور پروانه اطالع دهد استان و مرجع 

 . مسئول دفتر موظف است در تابلوي دفتر خود ، ساعات كار روزانه را به وضوح قيد نمايد  -7

مسئول دفتر درخواست انفصال هر يك از شركاي دفتر مهندسي در صورتي خواهد پذيرفت كه تمامي تعهدات  - 8
ه و به پايان رسانده باشد و يا جايگزيني شخصي خود را در مقابل صاحب كاران و دفتر تا آن زمان عملي كرد

 . خارج از دفتر تعهدات او را به طور كتبي بر عهده گيرد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  5كاربرگ شماره 
  

  بسمه تعالي
  
  
  

خود اظهاري براي اخذ مجوز فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساختمان مربوط به فصل سوم آئين نامه 
  ه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ئين نامآ 9براساس ماده  33اجرايي ماده 

  
  
  
  
  

مسئول دفتر مهندسي اقرار مي نمايم كه به صورت تمام وقت در اين دفتر         اينجانب 

وزارت مسكن و . مهندسي اشتغال به كار دارم و در صورتي كه خالف اين اقرار نامه عمل نموده يا نمايم 

  . هندسي و كنترل ساختمان با اينجانب رفتار نمايد شهرسازي مي تواند براساس قانون نظام م

  
  
  
  
  

 امضاء مسئول دفترمهر و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   6كاربرگ شماره 
  
  

  بسمه تعالي
  احتراما ، اينجانبان مهر و امضاء كنندگان ذيل متعهد مي شـويم كـه در هـيچ دفترمهندسـي  عضـو     

ي تواند مجوز صادر شده را ابطال نمايد نمي باشيم و اگر خالف اين باشد وزارت مسكن و شهرسازي م 

در ضمن درصورتي كه در تركيب شركاء تغييراتي حاصل شود حداكثر مدت يكماه مراتب را كتبـا بـه   

مرجع صادر كننده مجوز اطالع تا پس از هماهنگي الزم نحوه ادامه كار به لحاظ ميزان ظرفيت اشتغال 

چند نفر از تركيب شركاء و عدم اطالع به موقـع  دفتر مهندسي مشخص گردد ، در صورت خروج يك يا 

مرجع صدور مجوز ، سازمان مسكن و شهرسازي استان راسا و يا حسب گزارش سازمان نظام مهندسي 

 .  ساختمان استان مجوز دفتر مهندسي را لغو خواهد كرد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فرم گزارش بازديد از دفاتر فني و مهندسي ساختمان
  )دفتراطالعات (

  : نماينده مسئول دفتر   : مسئول دفتر و شماره تماس   شماره دفتر 
  

  : آدرس و شماره تماس دفتر 
  
  
  

  -4                                -3                             -2                        -1:          اعضاي دفتر 

5-                       6-                       7-                               8-                                9-   

10-         

  
  تعداد نفرات در رشته هاي مختلف 

  
  جمع   1پايه   2پايه   3پايه   رشته 

          عمران 
          معماري 

          برق 
          مكانيك 

          ساير رشته ها 
          جمع 

  
  

  :تاريخ اعتبار پروانه دفتر   :دفتر تاريخ صدور پروانه 
  

  وضعيت ملكي دفتر              مالكيت                       رهن                   استيجاري                رهن و استيجاري 
  

  زه آپارتماني                     وياليي                       مغا:         وضعيت استقرار دفتر 
  

  ميباشد                         نميباشد  :                    داراي تابلو 
  

  نفر..... نفر                      ساعتي .... نفر                  نيمه وقت .... تمام وقت :             افراد شاغل در دفتر 
  

  م وقت                            ساعتي                     پاره وقت تما:       ميزان حضور مسئول دفتر در محل كار 
  
  



  
  دستگاه ........... دستگاه                         چاپگر ............. رايانه با تمام ملزومات :              تجهيزات دفتر

  دستگاه    .......... ه                                     فاكس دستگا................ خط تلفن                                 
  

  آيا در دفتر صرفا فعاليت فني و مهندسي انجام مي شود ؟               بله                    خير 
  

  : پيشنهاد مسئول دفتر جهت حق الزحمه دفاتر 
  
  

  : پيشنهاد مسئول دفتر در مورد سازمان نظام مهندسي 
  
  

  : پيشنهاد مسئول دفتر در خصوص روند ارجاع و تهيه تاييد نقشه در سازمان 
  
  
  

  : پيشنهاد مسئول دفتر در خصوص گروههاي تخصصي 
  
  
  

  : ساير پيشنهادات مسئول دفتر 
  
  
  

 .باشدمسئول دفتر موظف به رعايت كليه دستورالعملها و بخشنامه هاي موجود و صادره از سازمان نظام مهندسي مي  -1
در صورت عدم امكان حضور مسئول دفتر جهت تاييد نقشه ها فقط نماينده مسئول دفتر كه از اعضاي دفتر مي باشد مي تواند  -2

  . جهت تاييد و انجام ساير امور به سازمان مراجعه نمايد 
  

  ضريب متعلقه به دفتر برابر شيوه نامه با عدد           با حروف 
  

مهر و امضا مسئول                                                                                                                    
  دفتر 

  
   -3                                      -2                                       -1:          بازديد كنندگان  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
 


