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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

«طراح و ناظر»  شخص حقوقیمدارک الزم جهت تعویض/تمدید پروانه اشتغال به کار   

آئین نامه  11ماده  4قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تبصره  33براساس فصل هفتم  آئین نامه اجرایی ماده   

 

 ارائه اصل پروانه اشتغال به کار شرکت .  .1

 (100تقاضای کتبی شخص حقوقی )کاربرگ شماره ارائه  .2

  .تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکتبرابر اصل ارائه  .3

گواهی نامه صالحیت خدمات مشاور در رشته یا رشته های مورد درخواست از سازمان مدیریت و برنامهه ریه ی اسهتان زن هان مربهو  بهه       ارائه  .4

 .  11ماده  4مهندسان مشاور موضوع تبصره 

 (200تکمیل و ارائه فرم مشخصات عمومی شرکت )کاربرگ شماره  .5

 (300افرادی که از پروانه آنها برای شرکت استفاده می شود .  )کاربرگ شماره  تکمیل و ارائه فرم خود اظهاری برای اخذ م وز توسط .6

تمام وقت و یا نیمه وقهت کییهه افهرادی کهه از پروانهه آنهها بهرای         اشتغال ارائه اقرار نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر وضعیت .7

 شرکت استفاده میشود  

 (400تکمیل و ارائه فرم پیشنهادی جهت توزیع ظرفیت اشتغال به کار مهندسی )کاربرگ شماره  .8

 (500)کاربرگ شماره تکمیل و ارائه فرم عدم عضویت در دفتر طراحی ساختمان و یا سایر شرکت حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار حقوقی  .9

 بر کییه افرادی که از پروانه آنها برای شرکت استفاده می شود .  پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان معت اصلارائه  .10

 ارائه اجارنامه یا سند مالکیت به نام شرکت. .11

 (اخذ گردداز کارتابل شرکت به دارایی نامه  معرفی)ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی شرکت  .12

 ارائه کارکرد اخذ شده از کارتابل شرکت . .13

 (شرکت عضو امتیازآور ازدر صورت انصراف .) بر عدم تعهد خدمات فنی و مهندسی عضو مستعفی مبنیارائه نامه مدیرعامل شرکت  .14

 اخذ از واحد دفتر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زن ان(ی تعهدات،ظرفیت و تعداد کار خدمات فنی و مهندسی شرکت. )گواه ارائه  .15

خ انه داری کل ن د بانک مرک ی بهه   IR 350100004001036302009001حساب به ریال   4ر500ر000رسید بانکی به مبیغ اصل و تصویر  ارائه .16

 )قابل پرداخت در کییه شعب بانک میی ایران( .  و شهرسازی راهنام وزارت 

 از طریق کارتابل شرکت. سالیانه شرکت حق عضویت تسویه حساب .17

 

 

 
 می باشد 9-12تحویل مدارک صبحها از ساعت ارائه گردد و    A4شده فوق می بایست در قطع : ال اماً کییه تصاویر ذکرتوجه 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 09/99( 100)کاربرگ شماره 

 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

  باسالم؛  

تعویض  تمدید/  با ارائه مدارک زیرتقاضای ...............................................مدیرعامل شرکت .............................................، این انب احتراماً

 لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی معمول نمایند..را دارم کار مهندسی شخص حقوقی بهپروانه اشتغال 

                       

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 ............................................................................... :تیفن همراه مدیرعامل                    ................................................................................ :شرکت ثابت تیفن 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 مشخصات عمومی شرکت                                          (                                                                       200کاربرگ شماره ) 
 

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

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

 همراه :                      تیفن :                      کد پستی :                                                        نشانی فعیی شرکت :                                                                                      

 ، سهامداران و شاغلین شرکتاعضای هیأت مدیرهاسامی و مشخصات 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 

شماره 

 شناسنامه

 

 

 اریخ تولدت

 

 محل صدور

 شاغلوضعیت 

مدرک  در پروانه حقوقی

 تحصییی
 شماره عضویت رشته تحصییی

 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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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 )کاربرگ شماره 300(                                

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

ساختمانآئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل   

 حقیقههی شههخص بدینوسههییه این انبههان امضههاد  کننههدگان زیههر اعضههاد هیههات مههدیره و مههدیر عامههل و شههاغیین دارای پروانههه اشههتغال بههه کار            

قت یا پاره وقهت بهودن اشهتغال این انبهان بهه      مهندسین مشاور ............................................................................... اقرار می نمائیم که وضعیت تمام و

دسهتورالعمل تعیهین    7مهاده   1مندرج در بنهد  می باشد . لذا در صورتی که خالف این اقرار نامه عمل نموده یا نمائیم مشمول جرایم  ذیل جدولشرح 

آئین نامه اجرایی قهانون نظهام مهندسهی و کنتهرل      11ماده  4حدود صالحیت و تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی موضوع تبصره 

 ساختمان قرار گیریم. 

 نام و نام خانوادگی ردیف
شماره 

 شناسنامه

 شماره

پروانه اشتغال   
  مهر و امضا نیمه وقت تمام وقت سمت

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

  (400)کاربرگ شماره 
 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 باسالم

کهار مهندسهی شهخص حقهوقی طهراح و      ه جهت توزیع ظرفیت اشتغال ب ...................................................... ، پیشنهاد شرکتاحتراماً       

 گردد: به شرح جدول ذیل ارائه می قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اجرایی نامهآیین11ماده  4تبصره ناظر موضوع 

 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 

 (500)کاربرگ شماره 

 کار حقوقیطراحی ساختمان و یا سایر شرکت حقوقی دارنده پروانه اشتغال بهفرم عدم عضویت در دفتر 

اقهرار   ..................................................................این انبان امضادکنندگان ذیل متقاضی صدور پروانه اشتغال به کار حقهوقی بهه نهام شهرکت           

باشیم و اگهر خهالف ایهن    کار عضو امتیازآور نمیکه در هیچ یک از دفاتر طراحی ساختمان و یا شرکت حقوقی دارنده پروانه اشتغال به نماییممی

 باشد اداره کل راه و شهرسازی استان زن ان می تواند م وز صادر شده را ابطال نماید.
و امضاء مهر نام و نام خانوادگی ردیف گینام و نام خانواد ردیف  امضاءمهر و    

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

 


