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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

   پ -حقيقي - س -100-فرم

  )پيمان مديريت(درخواست صدور  پروانه اشتغال به كار حقيقي سازندگان مسكن و ساختمان 

  ...................... ...... .....:  ةبه شمار كار مهندسيه داراي پروانه اشتغال ب...................................................................: جانب  اين     

كه نخستين بار  مان استان زنجان با اذعان به ايندر سازمان نظام مهندسي ساخت .............................................:  ةشمار و عضويت

و شهرسازي در  راهيقي سازندگان مسكن و ساختمان نموده و پيش از اين از وزارت است درخواست صدور پروانه اشتغال به كار حق

و شهرسازي در استانها پروانه اشتغال به كار سازنده حقيقي دريافت نكرده و مرجع صادر كننده پروانه مجاز است  اداره راهتهران و 

زمان كه بداند از صدور پروانه اشتغال به كار حقيقي شده را باطل نموده و تا هردر صورت مشاهده خالف واقع ، پروانه صادر

حقيقي قاضاي صدور پروانه اشتغال به كارتلذا با ارائه مدارك زير .براي اينجانب خودداري ورزدسازندگان مسكن و ساختمان 

                                                    .ممي نمايرا پيمان مديريتدر قالب قرار داد اجراي ساختمان به روش سازندگان مسكن و ساختمان 
      

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

  

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

  ...................................................................................................................................................:متقاضي آدرس وشماره تلفن

  ....................................................: كدپستي محل اقامت

  

   : )پيمان مديريت(ال به كار حقيقي سازندگان مسكن و ساختمانمدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغ

  . در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان معتبربرابراصل تصويركارت عضويت  •

   . صرفاً در رشته عمران يا معماري اصل و تصوير پروانه اشتغال به كار مهندسي

توضـيح اينكـه تـاريخ اعتبـار پروانـه اشـتغال       / صورتي كه فاقد اعتبار باشد بايد نسبت به تمديد آن اقدام نماييدپروانه مذكور در پرونده مربوطه ضبط ميگردد و در *

 .درخواستي مطابق با اعتبار پروانه اشتغال شخص حقيقي صادر مي گردد

  . تصوير شناسنامه وكارت ملي •

  )  هشماره شناسنامباذكر نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد، (جديد 3×4دو قطعه عكس •

 ) پ -حقيقي -س -200-فرم(تكميل و ارائة تعهد نامه•

 .واحد نظارت سازمان اخذ شده از  هي عدم تعهد نظارت، طراحي و اجرا ،گوا•

 )دارايي را ارائه فرماييدجهت اخذ معرفي نامه دارايي به قسمت رفاهي كارتابل خود مراجعه و جوابيه .(گواهي اخذ شده مفاصا حساب مالياتي از اداره دارايي •

و  راهخزانه داري كل نزد بانك مركزي به نام وزارت  4001036302009001ريال به حساب شماره  60ر000اصل و تصوير فيش واريزي به مبلغ •

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

  .مي باشد 9-12تحويل مدارك صبحها از ساعت ارائه گردد و    A4قطعذكر شده فوق مي بايست در الزاماً كلية تصاوير: توجه 

  



 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

   پ -حقيقي -س -200-فرم

  )پيمان مديريت(اشتغال به كار حقيقي سازندگان مسكن و ساختمان  تعهدنامه صدور پروانه 

كن و كار حقيقي سازندگان مس اشتغال بهصدور پروانه متقاضي  ..............................................................................جانب اين     

  :بدينوسيله متعهد و ملتزم مي شوم كه ) پيمان مديريت(ساختمان

كه به روش پيمان  براي اجراي قراردادهايي را صرفاً)پيمان مديريت(حقيقي سازندگان مسكن و ساختمان اشتغال به كار پروانه -1

 .دهم قرارمديريت ميباشد مورد استفاد 

ديگري را تقبل تعهد اجرا ي برسد مي توانم كارمليات سفتكاركار به مرحله اتمام عوچنانچه آن  كار مجاز يك كار مي باشدتعداد -2

 :اول خود يك نفر رئيس كارگاه مطابق شرايط مندر ج در جدول زير تعيين نمايممشروط بر اينكه براي كار نمايم

  

  گاهحدود صالحيت رئيس كار

 

  روي شالودهحداكثر تعداد طبقات از   ناخالص ساختمان حداكثر متراژ  كارگاهبه كاررئيس اشتغال پايه پروانه 

  طبقه 3تا   500تا   معمار يا عمران 3كاردان پايه 

  طبقه 4تا   1000تا   معمار يا عمران 2كاردان پايه 

  طبقه 5تا   2000تا   معمار يا عمران 1كاردان پايه 

  طبقه 6تا   3000تا   معمار يا عمران 3مهندسي پايه 

  طبقه 7تا   3500تا   معمار يا عمران 2مهندسي پايه 

  

اشتغال به  مي تواند نسبت به ابطال پروانه  استان زنجان راساً ، اداره راه و شهرسازياست در صورت عدم رعايت موارد فوقبديهي 

  .و برخورد قانوني برابر مقررات با اين جانب رفتار نمايد  )پيمان مديريت(كار حقيقي سازندگان مسكن و ساختمان 

    

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

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

 

 


