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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

«طراح و ناظر» مدارک الزم جهت صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی   

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

 

 (100کاربرگ شماره تقاضای کتبی شخص حقوقی )ارائه  .1

  .تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکتبرابر اصل ارائه  .2

مایریت و برنامه ریزی اسالالتا  زننا  مربوب به گواهی نامه صالالیحیت خامات موالالاور شر رشالالته یا رشالالته های مورش شرخواسالالت از سالالازما  ارائه  .3

 .  11ماشه  4مهناسا  مواور موضوع تبصره 

 (200تکمیل و ارائه فرم موخصات عمومی شرکت )کاربرگ شماره  .1

 (300تکمیل و ارائه فرم خوش اظهاری برای اخذ منوز توسط افراشی که از پروانه آنها برای شرکت استفاشه می شوش .  )کاربرگ شماره  .2

تمام وقت و یا نیمه وقت کلیه افراشی که از پروانه آنها برای  اشالالتغا  اش رسالالمی مبنی بر وضالال یتارائه اقرار نامه رسالالمی تبت شالالاه شر شفاتر اسالالن  .3

 شرکت استفاشه میووش .

 (400تکمیل و ارائه فرم پیونهاشی جهت توزیع ظرفیت اشتغا  به کار مهناسی )کاربرگ شماره  .4

 (500 شماره )کاربرگحقوقی به کار سایر شرکت حقوقی شارناه پروانه اشتغا   یا تکمیل و ارائه فرم عام عضویت شر شفتر طراحی ساختما  و .5

 ارائه اصل  پروانه اشتغا  به کار مهناسی ساختما  م تبر کلیه افراشی که از پروانه آنها برای شرکت استفاشه می شوش .   .6

 ارائه اجارنامه یا سنا مالکیت به نام شرکت. .7

 .رکت ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی ش .8

 ارائه سابقه کار مورش تاییا .  .9

 ارائه لیست بیمه مایرعامل و اعضای هیئت مایره شرکت . .10

ر لینک سامانه ش) .ریا   از طریق سامانه پرشاخت الکترونیک ت رفه های مهناسا  به نام سامانه پاتمک   10ر000ر000پرشاخت الکترونیکی مبلغ  .11

 بخش فرمها قابل شریافت می باشا(

 
 
 

 می باشا 9-12تحویل ماارک صبحها از ساعت ارائه گرشش و    A4الزاماً کلیه تصاویر ذکر شاه فوق می بایست شر قطع :توجه 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 03/01( 100)کاربرگ شماره 

 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

  باسیم؛  

وانه صاور پر با ارائه ماارک زیرتقاضای .............................................................مایرعامل شرکت ...............................................، ایننانب احتراماً

 لذا خواهومنا است شستور فرماییا اقاام مقتضی م مو  نماینا. .را شارمکار مهناسی شخص حقوقی بهاشتغا  

                       

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 .......................................................................................................................................:آشرس شرکت 

 

  .................................کاپستی شرکت : 

 

  ............................................................................... :تلفن همراه مایرعامل                    ................................................................................ :تلفن تابت شرکت 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 مشخصات عمومی شرکت                                       (                                                                       200کاربرگ شماره) 
 

 نوع تبتی : تبت : ۀشمار محل تبت : تاریخ تبت : نام کامل شرکت :

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

 همراه :                      تلفن :                      کا پستی :                                                        نوانی ف لی شرکت :                                                                                      

 ، سهامداران و شاغلین شرکتاعضای هیأت مدیرهاسامی و مشخصات 

 سمت نام و نام خانواشگی رشیف

 

شماره 

 شناسنامه

 

 

 اریخ تولات

 

 محل صاور

 شاغلوض یت 

مارک  شر پروانه حقوقی

 تحصیلی
 شماره عضویت رشته تحصیلی

 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 

  (300)کاربرگ شماره 

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

 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

با  امضالالالالا         نان له این کار                    باینوسالالالی به  غا   نه اشالالالت مل و شالالالالاغلین شارای پروا عا مایر  مایره و  یات  گا  زیر اعضالالالالا  ه نا  حقیقی شالالالخص کن

وقت یا پاره وقت بوش  اشالالتغا  ایننانبا  به مهناسالالین موالالاور ................................................................................ اقرار می نمائی  که وضالال یت تمام 

شسالتورال مل ت یین   7ماشه  1منارج شر بنا  می باشالا . لذا شر صالورتی که خیا این اقرار نامه عمل نموشه یا نمائی  موالمو  جرای     ذیل جاو شالر   

صره            ضوع تب شخاص حقوقی مو سی ا شتغا  به کار مهنا صیحیت و ت یین ظرفیت ا سی و کنتر    11ماشه  4حاوش  آئین نامه اجرایی قانو  نظام مهنا

 ساختما  قرار گیری . 

 نام و نام خانواشگی رشیف
شماره 

 شناسنامه

 شماره

پروانه اشتغا    
تتمام وق سمت   مهر و امضا نیمه وقت 

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

 باسیم

کار مهناسالی شالخص حقوقی طرا  و   ه جهت توزیع ظرفیت اشالتغا  ب  ...................................................... ، پیوالنهاش شالرکت  احتراماً        

 گرشش: به شر  جاو  ذیل ارائه می قانو  نظام مهناسی و کنتر  ساختما  اجرایی نامهآیین11ماشه  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 حقوقیساختمان و یا سایر شرکت حقوقی دارنده پروانه اشتغال به فرم عدم عضویت در دفتر طراحی

قرار ا ..................................................................ایننانبا  امضالالا کنناگا  ذیل متقاضالالی صالالاور پروانه اشالالتغا  به کار حقوقی به نام شالالرکت       

شتغا  به     که شر هیچ یک از شفاتر طرا نمایی می شرکت حقوقی شارناه پروانه ا ساختما  و یا  ضو امتیازآور نمی حی  شی  و اگر خ کار ع یا این با

 باشا اشاره کل راه و شهرسازی استا  زننا  می توانا منوز صاشر شاه را ابطا  نمایا.
و امضاء مهر نام و نام خانوادگی ردیف امضاءمهر و  نام و نام خانوادگی ردیف   

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

 

 


