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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 راهنمای تشخیص صالحیت سازندگان مسکن و ساختمان )شخص حقوقی(

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

 برای هيأت مديره انتخاب نمايند . واجد شرايط را

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

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

بوده و بطور تمام وقت در  اجرای ساختمانا کاردان دارای پروانه اشتغال از اعضای هيأت مديره بايد مهندس يب ( حداقل دو نفر

سيسات برقی يا مکانيکی يا أ.)يکنفر حتماً در رشته معماری يا عمران و نفر بعدی می تواند در رشته ترکت متقاضی شاغل باشندش

 ضمناً مديرعامل نيز بايد دارای پروانه اشتغال بکار باشد.( ،نقشه برداری باشد

، فرم عضويت حقوقی از ربعد از تأسيس و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و درج آگهی تأسيس آن در روزنامه رسمی کشو

نظام مهندسی ، تاييديه عضويت حقوقی در سازمان مدارک 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 تکميل آن ب. سپس فرم درخواست صدوساختمان صادر می شود

 تا مراحل صدور پروانه طی شود.سازمان می گردد  حقوقی واحد صدور پروانه اشتغالتحويل 

 آور :موارد امتیاز

 1 ۀامتياز پروانه اشتغال اعضای حقيقی شاغل در شخص حقوقی مطابق جدول شمار -1

 (1 ۀ)جدول شمار

 پروانه اشتغال به کار تجربی پروانه اشتغال به کار کاردانی پروانه اشتغال به کار مهندسی 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 پايه

 4 3 2 5 3 2 8 5 3 امتياز

 می باشد. 30حد اکثر امتياز قابل کسب از اين شاخص 

 کسب نمود.امتياز می توان  40متر مربع زير بنا يک امتياز دارد و حد اکثر  500اجرای هر  -2

امتياز  30امتياز بوده و حد اکثر از اين شاخص  2، امکانات و تجهيزات سازندگان امتياز الزم در زمينه توان مالی حد اقل -3

 قابل کسب می باشد .

 امتياز می توان کسب نمود. 20امتياز مورد نياز می باشد و حد اکثر تا  5در مورد مطلوبيت کارهای انجام شده قبلی حد اقل  -4

 

 



 بسمه تعالی
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 استان زنجان 

 حد اقل شرایط الزم جهت ترکیب اعضای اصلی هیأت مدیره برای اخذ صالحیت :

 (2 ۀ)جدول شمار 

 پايه يک پايه دو پايه سه پايه سازنده

ترکيب 

دونفر عضو 

اصلی هيأت 

 مديره

 کاردان

+ 

 کاردان

 3مهندس پايه 

+ 

 کاردان

دو نفر مهندس 

 3پايه 

دو نفر مهندس 

 2پايه 

دو نفر مهندس 

 1پايه 

بعنوان شرط  2سازندگان حقوقی بر اساس نتايج حاصله از ارزيابی جداول و شاخص های ذکر شده و با توجه به جدول شماره  پايه

، امتياز الزم برای احراز پايه سه، دو می شود. حد اقل صادر 1، 2، 3در سه پايه  الزم تعيين و پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی

، استان صادر عاليت سازندگان حقوقی با پايه سه.حوزه فبار پروانه های صادره سه سال استبه باال و اعت 70، 45، 20تيب يک به تر

 کشور می باشد .در پايه های حقوقی دو و يک سراسرکننده پروانه و 

سب امتياز : پيمانکاران تشخيص صالحيت شده توسط معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری نيازی به کيادآوری

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

 بشرح زير انطباق می يابد.

 (3 ۀ)جدول شمار

 1 2 3 4 5 پايه پيمانکاری

 دو سه پايه سازنده
 يک

 رتبه يک رتبه دو رتبه سه

و  اداره راهپيمانکاران فوق الذکر با ارائه مدارک الزم جهت عضويت حقوقی در سازمان برای اخذ پروانه اشتغال به کار به 

 شهرسازی معرفی می شوند. 

 4/0ضريب ارزيابی با اعمال نفرادی اعضای هيأت مديره می باشدکه بعد از، سوابق اسيسدر شرکتهای جديدالتأد امتيازآورموار

 شد.واهدمحاسبه خ
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 جدول حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال سازنده حقوقی

 (4 ۀ)جدول شمار

 پايه سازنده
 حداکثر

 ظرفيت اشتغال

 حد اکثر

 تعداد کار

حد اکثر 

طبقات از روی 

 شالوده

قی
ـو

قــ
 ح

ده
ازن

ـــ
س

 

 مجری حقوقی

1 30.000 6 20 

2 9.000 6 10 

3 5.000 6 6 

پيمانکار 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 

می باشد. بعبارت ديگر  حيت اجرا بعنوان رئيس کارگاهاشتغال همزمان در تعداد کارهای مجاز منوط به بکارگيری فرد دارای صال

کارگاه دارای صالحيت اجرا به تناسب کار بعنوان نماينده تام االختيار مجری و بعنوان رئيس بايديکنفر در هر کارگاه ساختمانی

 کتباً به کارفرما و مهندس ناظر معرفی گردد.تمام وقت حضور داشته باشد. رئيس کارگاه بايد بصورت

 

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

NEZAM.ORG-WWW.ZANJAN  مراجعه فرمائيد .قسمت شيوه نامه ها 
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 100فرم

 درخواست صدور  پروانه اشتغال به کار حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان

  ............................................................مدير عامل شرکت :  ...............................................................................جانب :  اين  

  ............................................ويت حقوقی : به شمارۀ عض ..............................مورخ :  ................................به شماره ثبت : 

با اذعان به اينکه نخستين بار است درخواست صدور پروانه اشتغال به کار حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان نموده و پيش از اين از وزارت 

کار حقوقی دريافت نکرده و مرجع صادر کننده پروانه مجاز است راه و شهرسازی در تهران و ادارۀ راه و شهرسازی در استانها پروانه اشتغال به 

در صورت مشاهده خالف واقع، پروانه صادر شده را باطل نموده و تا هر زمان که بداند از صدور پروانه اشتغال به کار حقوقی برای اين 

 وقی سازندگان مسکن و ساختمان می نمايم . شرکت خودداری ورزد. لذا با ارائۀ مدارک زير تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار حق

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

 ...........................کدپستی شرکت : .......................................................................................................:آدرس وشمارۀ تلفن شرکت 

 
 

  : مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال به کار حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان
 امه رسمی حاوی آگهی تأسيس و آخرين تغييرات شرکت . برابراصل تصوير اساسنامه، روزن -1

)حداقل دو نفر از اعضای هيأت مديره شرکت بايد مهندس يا کاردان اصل پروانه اشتغال به کار اعضای هيأت مديره، مديرعامل و شاغلين امتيازآورارائه  -2

يا عمران و نفر بعدی نيز می تواند در يکی از رشته های تأسيسات برقی يا تأسيسات دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که يک نفر از آنان در رشته های معماری 

 کار باشد.( مکانيکی و يا نقشه برداری بوده ودر شرکت بطور تمام وقت اشتغال به کار داشته با شند ضمناً مديرعامل نيز بايد دارای پروانه اشتغال ب

 .ماییدد باید نسبت به تمدید آن اقدام ندر صورتی که فاقد اعتبار باش مربوطه ضبط میگردد ویاز آور در پرونده پروانه های افراد امت *

 تصوير شناسنامه و کارت ملی اعضای هيأت مديره، مديرعامل وکليه شاغالن درشرکت ارائه  -3

 جديد مديرعامل)باذکر نام و نام خانوادگی، تاريخ تولد، شماره شناسنامه(  3×4دو قطعه عکس  -4

 (200و امضای فرم مشخصات عمومی شرکت )فرم تکميل  -5

 ( 300تکميل و امضای فرم خوداظهاری اشتغال تمام وقت اعضای هيأت مديره )فرم  -6

 ( 400ارائۀ پاسخ استعالم سوابق بيمه ای )فرم -7

 ( 500تکميل وارائۀ فرم سوابق حرفه ای اعضای هيأت مديره و شاغلين امتياز آور )فرم  -8

 (600مالی، امکانات و تجهيزات شرکت )فرم  تکميل و ارائۀ فرم توان -9

 (700شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی )فرم  تکميل و ارائۀ فرم مطلوبيت کارهای اجرا -10

 (800امضای تعهد نامه شرکت )فرم -11

 (900و ارائه فرم  تعهد نامه تحکيم انظباط حرفه ای توسط مديرعامل،اعضای هيأت مديره و شاغالن امتياز آور ) فرم تکميل  -12

 ه اشتغال حقيقی .ارائه گواهی عدم تعهد خدمات مهندسی )نظارت،طراحی و اجرا( . اخذ شده از واحد خدمات فنی سازمان برای کليه افراد امتياز آور با پروان -13

 .  شرکت اهی مفاصا حساب مالياتیارائه گو -14

خزانه داری کل نزد بانک مرکزی به   IR 350100004001036302009001  به حساب شماره شباريال   4ر500ر000يش واريزی به مبلغ ف ارائه -15

 ( نام وزارت راه و شهرسازی )قابل پرداخت در کليه شعب بانکها

 
می باشد. 9-12تحویل مدارک صبحها از ساعت ارائه گردد و   A4: الزاماً کلیه تصاویر ذکر شده فوق می بایست در قطعتوجه 
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 استان زنجان 

 مشخصات عمومی شرکت                                                                                       200فرم  

 نوع ثبتی : شماره ثبت : 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 :                                                                                      

 شاغلین شرکتاسامی و مشخصات اعضای هیأت مدیره ، سهامداران و 

 سمت نام پدر نام و نام خانوادگی رديف

 تاريخ تولد

شماره 

 شناسنامه

محل 

 تولد

محل 

 صدور

درصد 

 سهام

وضعيت امتياز 

 آوری

 مدرک و در پروانه حقوقی

 رشته تحصيلی

 تاريخ

فارغ 

 التحصيلی

تاريخ 

سهامدار 

 شدن
 سال ماه روز

امتياز 

 آور

 غير

امتياز 

 آور

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

.................................... شماره عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی :    مهر و امضای شرکت :                      
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 300فرم

 خوداظهاری برای اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان

اقـرار مـی نمـائيم کـه      ..........................................................جانبان امضاکنندگان زيراعضای هيأت مديره شرکت بدينوسيله اين

کارداريم ودرصـورتيکه خـالف ايـن اقـرار نامـه عمـل نمـوده يـا نمـائيم مرجـع            به صورت تمام وقت در اين شرکت اشتغال به

به ابطال پروانه اشتغال به کار حقوقی شرکت و برخورد قانونی برابر قانون نظام مهندسـی و   کننده پروانه مجاز است نسبترصاد

 کنترل ساختمان و آيين نامه های مربوط با اين شرکت رفتار نمايد .

 سمت شماره پروانه اشتغال شماره شناسنامه نام و نام خانوادگی ردیف
 امضاء و

 مهر نظام مهندسی

1      

 

2      

 

3      

 

4      

 

5     

 

 

6     

 

 

7     

 

 

8     

 

 

9     

 

 

10     

 

 

الزم به توضيح است که حداقل دو نفر از اعضای هيأت مديره شرکت بايد مهندس يا کاردان دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که يک 

يکی از رشته های تأسيسات برقی يا تأسيسات مکانيکی و يا نقشه نفر از آنان در رشته های معماری و عمران و نفر بعدی نيز می تواند در 

 برداری بوده و در شرکت بطور تمام وقت اشتغال به کار داشته با شند.
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 400فرم

 

 ستان زنجان ............. ا شماره تامین اجتماعیسازمان 

 با سالم و احترام؛ 

ر حقوقی سازندگان مسکن و جهت اطالع و بهره برداری از سوابق پرداخت حق بيمه متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به کا     

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

 

 شماره بیمه شده شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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 استان زنجان 

 500فرم 

 آورن امتیازسوابق حرفه ای اعضای هیأت مدیره و شاغال

دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی/کاردانی در زمينه اجراء به شماره .................................................جانب  اين       

بدينوسيله سوابق حرفه ای خود را به شرح  ...................................................شاغل در شرکت  /ت مديرهعضو هيأ ..................

 ييد می نمايم .ل زير به استناد مدارک پيوست تقديم نموده و صحت اطالعات مندرج در آن را تأجدو

 نام پروژه ردیف

زیربنای کل  سال اجراء

 ساختمان

 )متر مربع(

 مستندات به پیوست شماره ... محل اجراء نام کارفرما
 خاتمه شروع

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 .....................................................امضاء و مهر نظام مهندسی متقاضی :    
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 600فرم 

 توان مالی شرکت

 متقاضـی اخـذ   ..................................................عامل شـرکت  مـدير  ................................................................جانب  اين     

، بدينوسـيله تـوان مـالی شـرکت را در قالـب جـدول زيـر بـه اسـتناد          ر حقوقی سازندگان مسکن و سـاختمان پروانه اشتغال به کا

 .يد می نمايم آن را تأيو صحت اطالعات مندرج در پيوست آن تقديم نمودهمدارک 

 مستندات مربوطه به تفکیک مبلغ )میلیارد ریال ( شرح ردیف

   سرمايه و تجهيزات شرکت 1

   دريافت تسهيالت و اعتبارات بانکی 2

   مشارکت با اشخاص حقيقی و حقوقی 3

   گذاریاستفاده از اعتبار جذب يا سرمايه  4

   ارائه ضمانت نامه بانکی 5

6 
ميزان سرمايه گذاری های قبلی مشروط به روشن 

 بودن وضعيت استرداد تسهيالت و اعتبارات بانکی
  

 

  

 .....................................................امضای مدیر عامل و مهر شرکت:  
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700فرم    

 ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی 

متقاضی اخذ پروانـه پروانـه اشـتغال بـه      .........................................مديرعامل شرکت  ............................................جانب  اين     

کار حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان بدينوسيله مطلوبيت کارهای اجرا شده قبلی شرکت را به شـرح جـدول زيـر بـه اسـتناد      

 مدارک پيوست تقديم نموده و صحت اطالعات مندرج در آن را تأييد می نمايم . 

 شرح ردیف

 فهرست عملکرد

شرکت وکارهای 

شدهاجراء   

رد مستندات مربوط به عملک

 شرکت

1 
نظارت يا  رعايت مقررات ملی ساختمان براساس تاييد دستگاه

 دستگاه ذيربط
  

2 
نی بر گواهی عدم خالف پايان کار و يا مدارک مستند مبارائه 

 انجام تعهدات
  

3 
در  ش بينی شدهاجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پي

درصد مدت مقرر 25کمتر از تاخيرقراردادهای مرتبط يا   
  

4 
ازپرداخت آن بترتيب بازپرداخت به موقع تسهيالت بانکی يا 

 با توجه به تأخيرات مجاز
  

5 
 استفاده از فناوريهای نوين صنعت ساختمان

بهينه سازی مصرف انرژی و ... ( ،)رعايت سبک سازی    
  

 

 

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

                                       

 

 



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 800فرم 

 

 این شرکت تعهد مینماید که :

 

مندرجات اسناد و مدارک تحويلی در خصوص صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسـکن و سـاختمان را   تغييردر هرگونه-1

روز از تاريخ تغيير به اداره راه و شهرسازی استان زنجان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان  15حداکثرظرف مدت 

 تبی اعالم نمايد.کبصورت 

فيـت   مديرعامل و شـاغالن نمـی تواننـد ازظـر    ، أت مديرهجمله هي غل دراين شرکت منتمامی اشخاص حقيقی امتياز آورشا-2

 اشتغال شخص حقيقی خود جداگانه استفاده نمايند.

کارگاه که دارای صالحيت اجراء باشد بعنوان نماينده وژه های در دست اقدام خود يک نفررئيس برای اجرای هريک از پر-3

 مهندس ناظر و دستگاه نظارت معرفی نمايد. ،ت حضور داشته و به کارفرمابصورت تمام وق تام االختيار مجری

 

 نام ونام خانوادگی دارندگان امضای مجاز و مهر شرکت :

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 900فرم 

«تعهـــد نــامـــه »   

عضـو   ....................................................دارای شماره ملی ................................. فرزند ...........................................................................اينجانب 

به کار مهندسی  دارنده پروانه اشتغال............... ...................................سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان به شماره عضويت 

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

................ را در روز ..... 06/03/1396مـورخ   400/9832ابالغـی بـه شـماره     " تحکیم انضباط حرفـه ای "يک نسخه ميدارم 

 مورخ .........................  از مرجع صدور پروانه اشتغال به کار دريافت و مطالعه نمودم و ضمن اعالم پای بندی به مفاد آن متعهد

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

 

: نام و نام خانوادگی    

 امضاء و مهر :

 


