
 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  )شخص حقيقي(راهنماي تشخيص صالحيت سازندگان مسكن و ساختمان 
  

به همين . اقل امتياز الزم آگاهي داشته باشند احراز صالحيت و حداز ضوابط  اقدام به اخذ پروانهشايسته است متقاضيان قبل از 

  :شرح زير فراهم شده است ه بع، اقل شرايط مورد نياز جهت اطالاقدام و حد از دستورالعمل ابالغي ، نحوه منظور خالصه اي

و انه اشتغال به كار از وزارت راه ، ديپلم فني و يا معمار تجربي داراي پرويقي عبارت است از مهندس ، كاردانحق ةسازند -1

  .شهرسازي در يكي از رشته هاي اصلي عمران يا معماري

 .فعاليت سازنده حقيقي استان صادر كننده پروانه اشتغال مي باشد ةحوز -2

هاي زير را درصد امتيازات جداول و شاخص 50حقيقي براي احراز شرايط الزم جهت اخذ پروانه اشتغال بايد  ازندةس -3

 .كسب نمايد

دريافت و بعد از تكميل آن به همراه مستندات اشاره  از سايت سازمان متقاضي بايد فرم درخواست صدور پروانه اشتغال را -4

  .ارائه نمايد تا مراحل صدور پروانه طي شود سازمان واحد صدور پروانه اشتغالشده تحويل 

  :موارد امتيازآور

 امتياز پروانه اشتغال شخص حقيقي -1

  )1جدول شمارة(

  پروانه اشتغال به كار تجربي  پروانه اشتغال به كار كارداني  پروانه اشتغال به كار مهندسي  

  1  2  3  1  2  3  1  2  3  پايه

  4  3  2  5  3  2  8  5  3  امتياز

 .امتياز مي توان كسب نمود 40بنا يك امتياز دارد و حد اكثر  متر مربع زير 500اجراي هر  -2

امتياز  30اين شاخص امتياز بوده و حد اكثر از  2حد اقل امتياز الزم در زمينه توان مالي ، امكانات و تجهيزات سازندگان  -3

 .قابل كسب مي باشد 

 .امتياز مي توان كسب نمود 20امتياز مورد نياز مي باشد و حد اكثر تا  5در مورد مطلوبيت كارهاي انجام شده قبلي حد اقل  -4

. شودصادر مي  1،  2،  3هاي ذكر شده در سه پايه پايه سازنده حقيقي بر اساس نتايج حاصله از ارزيابي جداول و شاخص  -5

مطابق با پروانه به باال و اعتبار پروانه هاي صادره  35،  5/22،  10حد اقل امتياز الزم براي احراز پايه سه ، دو ، يك به ترتيب 

 .شخص حقيقي صادر ميگردد

ها امتياز شاخص براي سازندگان حقيقي در پايه دو و سه الزامي نبوده و مي توان از ساير 4و  3حد اقل امتياز الزم از بند : تبصره 

  .الزم را تامين نمود
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  جدول حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال سازنده حقيقي

  )2جدول شماره (

 پايه 
 حداكثر 

 ظرفيت اشتغال

 حداكثر 

 تعداد كار 

 حداكثر تعداد 

طبقات از روي 

 شالوده

ي
يق
ــ
قـ
ح
ه 
د
زن
ـا
ــ
 س

 مهندس

7تا  3 3000 1  

6تا  3 2000 2  

5تا  3 1400 3  

 كاردان

5تا  3 2000 1  

4تا  3 1000 2  

3تا  3 800 3  

 ديپلم فني 

 يا

 معمار تجربي

4تا  3 1000 1  

3تا  3 500 2  

2تا  3 300 3  

            .اشتغال همزمان در تعداد كارهاي مجاز منوط به بكارگيري فرد داراي صالحيت اجرا بعنوان رئيس كارگاه مي باشد

صورت تمام وقت در كارگاه حضور داشته و كتباً به كارفرما و مهندس ناظر معرفي ه نماينده تام االختيار مجري بعنوان ه كه ب

  .گردد

اشتغال سوم سازنده حقيقي منوط به اتمام عمليات سفتكاري كار اول و دوم و يا اعالم تعطيلي كار اول يا دوم توسط كارفرما و 

   .تاييد سازمان نظام مهندسي مي باشد

براي اطالع از جزئيات بيشتر دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان به سايت سازمان نظام مهندسي به آدرس 

WWW.ZANJAN-NEZAM.ORG مراجعه فرمائيد.   
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  100فرم

  كارحقيقي سازندگان مسكن و ساختماندرخواست صدورپروانه اشتغال به

  اشـــــتغال بـــــه كـــــار مهندســـــي بـــــا صـــــالحيت اجـــــراء بـــــه  پروانـــــه داراي .............................................................: جانـــــبايـــــن   

ــماره  ــمار  ......................................:شـ ــويت  شـ ــاختمان ا   .............................................:  ةو عضـ ــي سـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــا  در سـ ــان بـ ــتان زنجـ سـ

ــن از        ــيش از اي ــه كــار حقيقــي ســازندگان مســكن و ســاختمان نمــوده و پ ــه اشــتغال ب ــار اســت درخواســت صــدور پروان ــن كــه نخســتين ب ــه اي اذعــان ب

ــتان   ــازي در اس ــران و اداره راه و شهرس ــازي در ته ــتغال  وزارت راه و شهرس ــه اش ــا پروان ــه ه ــادر     ب ــع ص ــرده و مرج ــت نك ــي درياف ــازنده حقيق ــار س ك

ده پروانه مجـاز اسـت در صـورت مشـاهده خـالف واقـع، پروانـه صـادر شـده را باطـل نمـوده و تـا هـر زمـان كـه بدانـد از صـدور پروانـه اشـتغال بـه                     كنن

ــن  ــراي اي ــي ب ــار حقيق ــب خــودداري ورزد ك ــه    .جان ــتغال ب ــه اش ــر تقاضــاي صــدور پروان ــدارك زي ــة م ــا ارائ ــذا ب ــازندگان مســكن و  ل ــي س ــار حقيق ك

   .ساختمان مي نمايم 

  ........... ....................................: تاريخ ............... .....................................................: امضاء و مهر نظام مهندسي متقاضي 
  

  :..............................شماره تلفن :..............................كدپستي  :.............................................................................آدرس متقاضي
  

  

  

  :مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال به كار حقيقي سازندگان مسكن و ساختمان 

 . در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان  معتبر برابراصل تصويركارت عضويت -1

 .اشتغال به كار مهندسي  اصل و تصوير پروانه -2

درخواسـتي  توضيح اينكه تـاريخ اعتبـار پروانـه اشـتغال     / در صورتي كه فاقد اعتبار باشد بايد نسبت به تمديد آن اقدام نماييد ذكور در پرونده مربوطه ضبط ميگردد وپروانه م*

 مطابق با اعتبار پروانه اشتغال شخص حقيقي صادر مي گردد

 ملي تصوير شناسنامه و كارت  -3

 )باذكر نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، شماره شناسنامه(جديد  3×4دو قطعه عكس  -4

 ) 200فرم (ارائة پاسخ استعالم سوابق بيمه اي  -5

 ) 300فرم (تكميل وارائة فرم سوابق حرفه اي در زمينه اجراء  -6

 )400فرم (تكميل و ارائة  فرم توان مالي، امكانات و تجهيزات متقاضي -7

 )500فرم(ارائة  فرم مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي تكميل و  -8

 اخذ شده از دفتر فني سازمان  اهي عدم تعهد نظارت،طراحي و اجرا،گو -9

 )فرماييد ارائهمراجعه و جوابيه دارايي را  قسمت صدور نامه  كارتابل خود هت اخذ معرفي نامه دارايي بهج.(گواهي اخذ شده مفاصا حساب مالياتي از اداره دارايي -10

  خزانه داري كل نزد بانك مركزي به نام وزارت 4001036302009001ريال به حساب شماره  60ر000اصل وتصوير فيش واريزي به مبلغ  -11

 )قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران. (راه و شهرسازي

 .مي باشد 9- 12ها از ساعت تحويل مدارك صبحارائه گردد و   A4تصاوير ذكر شده فوق مي بايست در قطعة الزاماً كلي: توجه 
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  200فرم   

  

  سازمان بيمه تأمين اجتماعي استان زنجان 

  

  با سالم و احترام؛    

 ...................................فرزنـد   ........................................خـانم /قايجهت اطالع و بهره برداري از سوابق پرداخت حق بيمه آ           

ر ، متقاضي اخذ پروانه اشتغال بـه كـا   ..............................................به شماره بيمه شده  ................................ ةدارنده  شناسنامه شمار

، خواهشمند است دستور فرمائيد سوابق پرداخت حق بيمه نامبرده را به اين سازمان اعالم نماينـد  حقيقي سازندگان مسكن و ساختمان

.  

  

  مجتبي زادهحسن 

  رئيس سازمان نظام مهندسي 

  ساختمان استان زنجان

  

  

  

  

  

  

  :رونوشت 

  .بايگاني جهت درج در پرونده مربوطه 
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  300فرم 

  سوابق حرفه اي

  ..........................................ةشماربه  كار مهندسي با صالحيت اجراءداراي پروانه اشتغال به..........................................جانب اين    

كار سازندگان حقيقي مسكن و ساختمان بدينوسيله سوابق حرفه اي خود را به شرح جدول زير به استناد متقاضي اخذ پروانه اشتغال به

  . مدارك پيوست تقديم نموده و صحت اطالعات مندرج در آن را تأييد مي نمايم 

  نام پروژه  رديف

ي كل زيربنا  سال اجراء

ساختمان 

  )مترمربع(

  محل اجراء  نام كارفرما
مستندات به 

  خاتمه  شروع  .....پيوست شماره

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

........................:تاريخ...............................................: امضاء و مهر نظام مهندسي متقاضي   
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

 400فرم 

  توان مالي

، ال به كار حقيقي سازندگان مسكن وساختمانمتقاضي اخذ پروانه اشتغ ........................................................................جانب اين   

در قالب جدول زير به استناد مدارك پيوست آن تقديم نموده و صحت اطالعات مندرج در آن را تأييد بدينوسيله توان مالي خود را 

  . مي نمايم

  شرح  رديف
ميليارد (مبلغ 

  )ريال
  مستندات مربوط به تفكيك

     سرمايه و تجهيزات   1

     دريافت تسهيالت و اعتبارات بانكي  2

     مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي  3

4  
استفاده از اعتبار جذب يا سرمايه 

 گذاري
    

     ارائه ضمانت نامه بانكي  5

6  

ميزان سرمايه گذاري هاي قبلي مشروط 

به روشن بودن وضعيت استرداد 

 تسهيالت و اعتبارات بانكي

    

 

 

  .....................................................: امضاء و مهر نظام مهندسي متقاضي   

  ........................:تاريخ     
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  500فرم 

  كارهاي قبليرارهاي اجرا شده و عملكرد موفق دارزيابي مطلوبيت ك

كار حقيقي سازندگان مسكن و ساختمان بدينوسيله اضي اخذ پروانه پروانه اشتغال بهمتق ............................................جانب اين    

مطلوبيت كارهاي اجرا شده قبلي خود را به شرح جدول زير به استناد مدارك پيوست تقديم نموده و صحت اطالعات مندرج در 

  . آن را تأييد مي نمايم 

  شرح  رديف

فهرست 

عملكرد 

وكارهاي 

  اجراء شده

  مستندات مربوط به تفكيك

1  
مقررات ملي ساختمان براساس تاييد دستگاه رعايت 

 نظارت يا دستگاه ذيربط
    

2  
ارائه گواهي عدم خالف پايان كار و يا مدارك 

 مستند مبني بر انجام تعهدات
    

3  

اجراي ساختمان و انجام تعهدات در موعد پيش 

بيني شده در قراردادهاي مرتبط  يا تاخير كمتر از 

درصد مدت مقرر 25  

    

4  
بازپرداخت به موقع تسهيالت بانكي يا ترتيب 

 بازپرداخت آن با توجه به تأخيرات مجاز
    

5  
رعايت (استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختمان 

... )بهينه سازي مصرف انرژي و  ،سبك سازي   
    

 

  

   .....................................................: امضاء و مهر نظام مهندسي متقاضي   

  ........................:تاريخ                                             


