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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 (ساختمان شخص حقوقی)پیمان مدیریتراهنمای تشخیص صالحیت سازندگان مسکن و 

ضيان قبل از            ست متقا سته ا شرکت از   أتشاي شرايط ر      احرازضوابط  سيس و ثبت  شند و افراد واجد  شته با ا صالحيت آگاهی دا

 هيأت مديره انتخاب نمايند .برای 

 اقل های مورد نياز جهت اطالع بشرح زير فراهم شده است :اقدام و حد به همين منظور خالصه ای از دستورالعمل ابالغی، نحوة

 قيد گردد. "انجام خدمات اجرای ساختمان "در موضوع شرکت بايدالف ( 

شتغال  کاردان دارای پروانه اعضای هيأت مديره بايد مهندس يا  ب ( حداقل دو نفراز شت    کار بها شد که يک نفر آنان در ر ه با

ه يا مرتبط با آنان به استثنای رشته شهرسازی بوده ودر شرکت ب     های هفتگانه ساختمان و عمران و نفر بعدی می تواند در رشته  

شتغال به  طور تمام وقت شد   ا شته با شمار   کار دا سوم به جدول  شود اين راهن 1ةبرای انتخاب نفر  )ضمناً مديرعامل  .ما مراجعه 

 نيز بايد دارای پروانه اشتغال به کار باشد.(

آيين  6 ج ( ارائۀ سوابق حرفه ای در امراجراء اعضای هيأت مديره وساير شاغلين امتيازآورشرکت حسب مورد بر اساس مادة       

س نامۀ اجرايی قانون نظام مهندسی و  ست بيمه کار کنترل  شد.    اختمان و يا انطباق با لي شده می با ضي های اجرا  انی که قبالً )متقا

را که به تأييد  سااازمان نظام  قرداد قرارداد اجرای ساااختمان را بعنوان مجری  ی صااالح به انجام رسااانده اند می توانند  اين 

 مهندسی رسيده باشد  بعنوان سوابق حرفه ای خود ارائه نمايند.(

ت ، فرم عضااويتها و درج آگهی تأساايس آن در روزنامه رساامی کشااورتأساايس و ثبت شاارکت در اداره ثبت شاارکبعداز   

شده در فرم، تأ سازمان دريافت   سايت ی ازحقوق ضويت حقوقی در  ييديهوبا تهيه وارائۀ مدارک مورد نيازقيد  ان نظام سازم ع

صادر     ساختمان  شود مهندسی  سپس فرم درخو می  شتغال دريافت وبعد    .  ست ه از تکميل آن بهاست صدور پروانه ا ندات مراه م

 گردد تا مراحل صدور پروانه طی شود.ره شده تحويل واحد صدور پروانه اشتغال حقوقی سازمان می اشا
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

کار سازندگان حقوقی در هر برش زمانی که به صورت حدود صالحیت و حداکثرظرفیت اشتغال به  - 1جدول 

 پیمان مدیریت فعالیت می نمایند.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * پايه پروانه اشتغال به کار اشخاص مذکور اختياری است.

بايد يک نفر رئيس کارگاه که دارای پروانه اشاااتغال به کار باشاااد، به عنوان نماينده تام ا ختيار                کارگاه سااااختمانی   در هر 

، شهرداری و سازمان نظام مهندسی استان معرفی دستگاه نظارت، مجری به صورت تمام وقت حضور داشته باشد و به کارفرما

 شود صالحيت شخص مذکور مطابق جدول زير می باشد.

 

 

 1پایه 2پایه  3پایه  پایه سازنده حقوقی

ترکيب و تعداد 

شاغلين تمام وقت 

يااعضاء هيات مديره 

 شخص حقوقی

نفرکاردان پايه  1

1 

 *نفرکاردان  1

نفر معمار  1

 * تجربی

 

 

 3نفرمهندس پايه  1

 *نفرکاردان  1

نفر معمار تجربی  1

* 

نفرمهندس پايه  2

3 

 *نفرکاردان   1

 يا

 *معمار تجربی 

 2نفرمهندس پايه  2

    3نفرمهندس پايه  1

* نفرکاردان  1يا 

 يا

 *معمار تجربی 

 1نفرمهندس پايه  2

    2نفرمهندس پايه  1

 *و ياکاردان 3يا 

 يا

 *معمار تجربی 

حد اکثر تعداد 

طبقات مجاز از روی 

 شالوده

 طبقه 10با تر از  10 6 5 3

 حد اکثر

 تعداد کار
3 5 7 

 حداکثر

 ظرفيت اشتغال

 )متر مربع(

2500 4000 6000 9000 14000 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 حدود صالحیت رئیس کارگاه - 2جدول 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 متر مربع  10000،6000،3000به ترتيب  1،2،3کارهای اجرايی سازندگان حقوقی در پايه های حداکثرزير بنای هريک از

 می باشد.

 انهکننده پروازندگان حقوقی در پايه های مختلف، استان صادرپروانه های صادره سه سال است وحوزه فعاليت ساعتبار

 می باشد . 

دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسکن و ساختمان به سايت سازمان نظام مهندسی به آدرس        برای اطالع از جزئيات بيشتر 

WWW.ZANJAN-NEZAM.ORG   مراجعه فرمائيد .قسمت شيوه نامه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداکثر تعداد طبقات از روی  حداکثر متراژناخالص ساختمان پایه پروانه اشتغال به کار رئیس کارگاه

 شالوده

 طبقه 3تا  500تا  يا عمرانمعمار  3کاردان پايه 

 طبقه 4تا  1000تا  معمار يا عمران 2کاردان پايه 

 طبقه 5تا  2000تا  معمار يا عمران 1کاردان پايه 

 طبقه 6تا  3000تا  معمار يا عمران 3مهندسی پايه 

 طبقه 7تا  6000تا  معمار يا عمران 2مهندسی پايه 

 طبقه 7بيش از  10000تا  معمار يا عمران 1مهندسی پايه 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

             100 -پ  -فرم

 )پیمان مدیریت(حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان کاردرخواست صدورپروانه اشتغال به 

  ................................به شماره ثبت :  ..............................................................مديرعامل شرکت :   ......................................................جانب : اين     

ضويت حقوقی :     ..............................مورخ :  شماره ع صدور پروانه        با ا عان به اين ............................................به  ست  ست درخوا ستين بار ا که نخ

اه و شهرسازی در استانها پروانه    اشتغال به کار حقوقی سازندگان مسکن وساختمان نموده و پيش از اين از وزارت راه و شهرسازی در تهران و اداره ر       

شتغال به  شده را باطل نموده و تا          ا کار حقوقی دريافت نکرده ام و مرجع صادر کننده پروانه مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع، پروانه صادر 

شرکت خودداری ورزد .لذا با ار     شتغال به کار حقوقی برای اين  شتغال     هر زمان که  زم بداند از صدور پروانه ا ائۀ مدارک زير تقاضای صدور پروانه ا

 به کار حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان )پيمان مديريت( می نمايم.
 
 

  ......................................................................امضای مدیرعامل و مهر شرکت: 

 

 

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

 .............................. تلفن شرکت :

 

 

  : و ساختمان)پیمان مدیریت(مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال به کارحقوقی سازندگان مسکن 

 .)در موضوع شرکت،انجام خدمات اجرای ساختمان باشد. ( برابراصل تصويراساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسيس وآخرين تغييرات شرکت -1

مديره شرکت بايد مهندس ياکاردان دارای پروانه اشتغال حداقل دو نفر از اعضای هيأت )اصل پروانه اشتغال به کاراعضای هيأت مديره، مديرعامل و شاغلين امتيازآورارائه  -2

ت بطور تمام وقت رسازی باشد و در شرکبه کار باشندکه يکنفر آنان در رشته عمران و نفر بعدی می تواند در رشته های هفتگانه ساختمان و يا مرتبط با آنان به استثنای رشته شه
راهنمای تشخيص سازندگان مسکن وساختمان شخص حقوقی )پيمان مديريت( مراجعه شود.ضمناً مديرعامل نيز  1به جدول شمارة  اشتغال به کار داشته باشند برای انتخاب نفر سوم

 بايد دارای پروانه اشتغال بکار باشد.(

 اقدام نمایید.پروانه های افراد امتیاز آور در پرونده مربوطه ضبط میگردد ودر صورتی که فاقد اعتبار باشد باید نسبت به تمدید آن  *

 تصوير شناسنامه وکارت ملی اعضای هيأت مديره، مديرعامل وکليه شاغلين درشرکت. ارائه  -3

 (200 -)فرم پ  تکميل و ارائه فرم مشخصات عمومی شرکت -4

 ( 300 -)فرم پ تکميل وارائه فرم خوداظهاری اشتغال تمام وقت اعضای هيأت مديره  -5

 يا قراردادهای اجرای تأييد شده توسط سازمان نظام مهندسی (400 -)فرم پ هيأت مديره و شاغلين امتيازآور تکميل وارائۀ فرم سوابق حرفه ای اعضای  -6

 ( 500 -)فرم پ  امضای تعهد نامه شرکت -7

 (600 -) فرم پ تکميل و ارائه فرم  تعهد نامه تحکيم انظباط حرفه ای توسط مديرعامل،اعضای هيأت مديره و شاغالن امتياز آور  -8

 .ی قيحق اشتغال پروانه با آور ازيامت افراد هيکل یبرا سازمان خدمات فنیواحد  از شده اخذ ( .اجرا و ینظارت،طراحخدمات مهندسی ) تعهد عدم یگواهارائه  -9

 ذ شده از سازمان نظام کاردانها (اخ) ارائه گواهی عدم عضويت در دفاتر برای امتيازآوران با مدرک کاردانی و يا معمار تجربی -10

 رائه گواهی مفاصا حساب مالياتی شرکت. ا -11

خزانه داری کل نزد بانک مرکزی به نام   IR 350100004001036302009001  به حساب شماره شباريال   4ر500ر000ارائه فيش واريزی به مبلغ  -12

 ( )قابل پرداخت در کليه شعب بانکهاوزارت راه و شهرسازی 

 
می باشد. 9-12تحويل مدارک صبحها از ساعت ارائه گردد و    A4: الزاماً کليه تصاوير  کر شده فوق می بايست در قطعتوجه 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 مشخصات عمومی شرکت                                                                                                     200فرم  

 نوع ثبتی : ثبت : ةشمار محل ثبت : تاريخ ثبت : نام کامل شرکت :

 تاريخ آخرين تغييرات : پايه : نوع پروانه حقوقی : سرمايه شرکت : نام قبلی شرکت :

 همراه :                 تلفن :                   کد پستی :                                               نشانی فعلی شرکت :                                                                                        

 ، سهامداران و شاغلین شرکتاعضای هیأت مدیرهاسامی و مشخصات 

 سمت نام پدر نام و نام خانوادگی رديف

 تاريخ تولد

شماره 

 شناسنامه

محل 

 تولد

محل 

 صدور

درصد 

 سهام

 وضعيت امتياز آوری

 در پروانه حقوقی
 مدرک و

 رشته تحصيلی

 تاريخ

فارغ 

 التحصيلی

تاريخ 

سهامدار 

 شدن
 سال ماه روز

 آورامتياز

 غير

 آورامتياز

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 -پ -فرم

 (پیمان مدیریت)مسکن و ساختمانحقوقی سازندگان کارهپروانه اشتغال باخذخوداظهاری برای

سيله اينج        ضا بدينو شرکت    ءانبان ام م اقرار می نمائي ..........................................................کنندگان زير اعضای هيأت مديره 

ل نموده يا نمائيم مرجع که به صااورت تمام وقت در اين شاارکت اشااتغال به کار داريم و در صااورتيکه خالف اين اقرار نامه عم  

سی و           شرکت و برخورد قانونی برابر قانون نظام مهند شتغال به کار حقوقی  سبت به ابطال پروانه ا ست ن صادر کننده پروانه مجاز ا

 کنترل ساختمان و آيين نامه های مربوط با اينجانبان رفتار نمايد . 

 سمت اشتغالپروانه شمارۀ  شناسنامهۀ شمار نام و نام خانوادگی ردیف
 امضاء و

 مهر نظام مهندسی

1      

 

2      

 

3      

 

4      

 

5     

 

 

6     

 

 

 

فر آنان در ن کاردان دارای پروانه اشتغال به کار باشند که يکايد مهندس ياحداقل دو نفر از اعضای هيأت مديره شرکت ب  زم به توضيح است که

رشته های هفتگانه ساختمان و يا مرتبط با آنان به استثنای رشته شهرسازی بوده و در شرکت بطور تمام وقت رشته عمران و نفر بعدی می تواند در 

 اشتغال به کار داشته باشند.
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 1-400 -پ -فرم   

 سوابق حرفه ای

  
 ..........................................                           دارای مدرک تحصيلی:   ..................................................... گواهی می شود: خانم/آقای  

 
 ..................../........../........تا تاريخ: .................  /.........../........از تاريخ: .........................................          در رشته:   

 

دفترفنی که دارای پروانه اشتغال     شرکت مهندسی مشاور       شرکت ساختمانی          سازمان          شهرداری         وزارت         با اين     

 به 

 

 پروژه های ساختمانی زير همکاری داشته اند:می باشد در زمينه اجرای پروژه يا ..............................................شماره: « شخص حقوقی»کار
 

 رديف
 نام پروژه

 

 آدرس پروژه

  مشخصات پروژه

نوع مسئولیت در 

 پروژه

 مدت اشتغال در پروژه

نوع 

 سازه

تعداد 

 طبقات

زی

 ربنا

 تا تاریخ از تاریخ به ماه

1 ...........................................      …/…/… …/…/… 

2 ............................................      
 

…/…/… 

 

…/…/… 

3 ...........................................      …/…/… …/…/… 

4 ...........................................      …/…/… …/…/… 

5 ............................................      …/…/… …/…/… 

  

 : سسهؤامضاء سرپرست واحد فنی م                                                                         

 صورت مشاهده خالف واقع،درداند وشهرسازی را مجاز می  مراتب فوق را می پذيرد و وزارت راه صحت سسه،مؤاين   

 اقدامهای  زم قانونی به عمل آورد.

 :سسهؤامضاء مدير و مهر م                                                                          

  
آيين نامه قانون اجرايی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستند از گواهی اشتغال  6متقاضيان دريافت پروانه که دارای سابقه کار دريکی از موسسأت موضوع مادة

 استفاده نمايند. 2-400-و متقاضيان فاقد سابقه کار درموسسات موضوع ماده فوق از گواهی اشتغال به کار شمارة پ 1-400 -شماره پ به فرم
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 سوابق حرفه ای                                                               2-400 -پ -فرم     

  
 ..........................................                           دارای مدرک تحصيلی :   ..................................................... گواهی می شود : خانم /آقای  

 
 ..................../........../........تا تاريخ: .........  ......../.........../........از تاريخ : .........................................          در رشته :        

 

دفترفنی که دارای پروانه      شرکت مهندسی مشاور       شرکت ساختمانی          سازمان          شهرداری         وزارت         با اين          

 اشتغال به 
 

 می باشد در زمينه اجرای پروژه يا پروژه های ساختمانی زير همکاری داشته اند :..............................................شماره: « شخص حقوقی»کار
 

 رديف
  مشخصات پروژه نام پروژه

نوع مسئولیت در 

 پروژه

 مدت اشتغال در پروژه

تعداد  نوع سازه آدرس پروژه

 طبقات

 تاریختا  از تاریخ به ماه زیربنا

1 ...........................................      …/…/… …/…/… 

2 ............................................      …/…/… …/…/… 

3 ...........................................      …/…/… …/…/… 

4 ...........................................      …/…/… …/…/… 

5 ...........................................      …/…/… …/…/… 

 
               1-  ----------------------                                                       ------------------- 
 مان استان :با اين جانبان :                                                                                که عضو سازمان نظام مهندسی ساخت    

              2- ----------------------                                                         ------------------- 
                                                     --------------------- 

 می باشيم، همکاری داشته اند. حرفه مهندسیو بيش از ده سال سابقه کاردر    کار مهندسی شمارة :                                 ودارای پروانه اشتغال به     
                                                    ---------------------   

، اقدامهای وشهرسازی مجازاست در صورت مشاهده خالف واقع ييد می باشد و وزارت راها يقين به صحت مندرجات آن مورد تأ، باين گواهی
  زم قانونی به عمل آورد.

 --------------------------------نام ونام خانوادگی :                  ------------------------------نام و نام خانوادگی :   

 ------------------شماره عضويت در سازمان نظام مهندسی:               -----------------شماره عضويت در سازمان نظام مهندسی: 

 :ءامضا                                                     :                                         ءامضا                              

 امضاء(:سازمان نظام مهندسی)مهرو سوی دفترفنی گواهان از ءامضایید أمحل ت
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

  500 -پ -فرم

که :این شرکت تعهد مینماید  

اختمان سسازندگان مسکن وه اشتغال به کار خصوص صدور پروانمندرجات اسناد و مدارک تحويلی درهرگونه تغيير در  -1

از تاريخ تغيير به اداره راه و شهرسازی استان زنجان و سازمان نظام مهندسی روز 15ديريت( را حداکثر ظرف مدت )پيمان م

 ساختمان استان زنجان بصورت کتبی اعالم نمايد.

 فيتعامل و شاغلين نمی توانند از ظر مدير ،غل دراين شرکت منجمله هيأت مديرهآورشاتمامی اشخاص حقيقی امتياز -2

 اشتغال شخص حقيقی خود جداگانه استفاده نمايند.

 را به عنوانرگاه دارای پروانه اشتغال به کاردست اقدام شرکت يک نفر رئيس کا برای اجرای هريک از پروژه های در -3

، دستگاه نظارت، شهرداری و نظام وقت حضور داشته باشد به کارفرما نماينده تام ا ختيار مجری که به صورت تمام

 ج در جدول زير می باشد:                           يت رئيس کارگاه مطابق شرايط مندرمهندسی ساختمان استان زنجان معرفی نمايد. صالح

 هکارگا حدود صالحیت رئیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
به ترتيب  1،2،3در پايه های يی سازندگان حقوقی)پيمان مديريت(بنای هريک از کارهای اجرازيرحداکثر  -4

 متر مربع  را رعايت نمايد. 10000،6000،3000

 ، اداره راه و شهرسازی استان زنجان راساً می تواند نسبت به ابطال پروانه است در صورت عدم رعايت موارد فوقبديهی  -5

 نمايد.   فتارجانبان رمقررات با شرکت و اينو برابر)پيمان مديريت( اقدام سازندگان مسکن و ساختمان حقوقیکار اشتغال به

   
 نام ونام خانوادگی دارندگان امضای مجاز و مهر شرکت :

 

1- ...................................................................... 

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

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

کارگاهکاررئیس پایه پروانه اشتغال به متراژناخالص ساختمانحداکثر  تعداد طبقات از روی شالودهحداکثر   

معمار يا عمران 3ان پايه کارد 500تا   طبقه 3تا    

معمار يا عمران 2کاردان پايه  1000تا   طبقه 4تا    

معمار يا عمران 1کاردان پايه  2000تا   طبقه 5تا    

معمار يا عمران 3مهندسی پايه  3000تا   طبقه 6تا    

معمار يا عمران 2مهندسی پايه  6000تا   طبقه 7تا    

يا عمرانمعمار  1مهندسی پايه  10000تا   طبقه 7بيش از    



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 
 600 -پ -فرم

«تعهـــد نــامـــه »   

عضاااو  ....................................................دارای شاااماره ملی   .................................فرزند  ...........................................................................اينجانب   

ستان زنجان به شماره عضويت          ساختمان ا شتغال به کار مهندسی    ..................................................سازمان نظام مهندسی  دارنده پروانه ا

 صااااادره از اسااااتااان زنااجااان باادياانااوساااايلااه اعااالم      .............................................مااورخ  ..................................................شااااماااره  

مورخ  .....................را در روز  06/03/1396مورخ  400/9832ابالغی به شماره  " تحکیم انضباط حرفه ای"يک نسخه ميدارم 

از مرجع صاادور پروانه اشااتغال به کار دريافت و مطالعه نمودم و ضاامن اعالم پای بندی به مفاد آن متعهد می     .........................

 .شوم کليه مفاد آن را با دقت و توجه کامل رعايت نمايم

 

: نام و نام خانوادگی    

: تاریخ  

 امضاء و مهر :

 
 


