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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 ()پیمان مدیریتساختمان شخص حقوقیراهنمای تشخیص صالحیت سازندگان مسکن و 

صالحيت آگاهی داشتته باشت و و ااتراد واشتو شترايط  ا      احرازضوابط سيس و ثبت شرکت ازأتشايسته است متقاضيان قبل از     

 هيأت مويره انتخاب نماي و .برای 

 اقل های مو د نياز شهت اطالع بشرح زير اراهم شوه است :اقوام و حو به همين م ظو  خالصه ای از دستو العمل ابالغی، نحوة

 قيو گردد. "انجام خومات اشرای ساختمان "د  موضوع شرکت بايوالف ( 

باشو که يک نفر آنان د   شتته   کا  بهاشتغال کا دان دا ای پروانه اعضای هيأت مويره بايو مه وس يا ب ( حواقل دو نفراز

يا مرتبط با آنان به استث ای  شته شهرسازی بوده ود  شرکت به های هفتگانه ساختمان وعمران و نفر بعوی می توانو د   شته 

)ضتم ا  متويرعامل   .اين  اه ما مراشعه شود 1ةبرای انتخاب نفر سوم به شوول شما  کا  داشته باشو اشتغال به طو  تمام وقت

 نيز بايو دا ای پروانه اشتغال به کا  باشو.(

آيين  6 ج ( ا ائۀ سوابق حراه ای د  امراشراء اعضای هيأت مويره وساير شاغلين امتيازآو شرکت حسب مو د بر اساس مادة

)متقاضيانی کته قتبال    های اشرا شوه می باشو. کا بيمه اختمان و يا انطباق با ليست ک ترل ساشرايی قانون نظام مه وسی و نامۀ

 ا که بته تأييتو  ستازمان نظتام      قرداد قرا داد اشرای ساختمان  ا بع وان مجری ذی صالح به انجام  سانوه انو می توان و  اين

 مه وسی  سيوه باشو  بع وان سوابق حراه ای خود ا ائه نماي و.(

، اترم عضتويت   ثبت شترکتها و د ج آگهتی تأستيس آن د   وزنامته  ستمی کشتو        تأسيس و ثبت شرکت د  ادا هبعواز   

ستازمان نظتام   عضويت حقوقی د  ييويهوبا تهيه وا ائۀ موا ک مو د نيازقيو شوه د  ارم، تأسازمان د ياات  سايتی ازحقوق

متراه مستت وات   ه بته  از تکميل آناست صوو  پروانه اشتغال د ياات وبعو. سپس ارم د خومی شودمه وسی ساختمان صاد 

 گردد تا مراحل صوو  پروانه طی شود.سازمان می  واحو صوو  پروانه اشتغال حقوقی ه شوه تحويل 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 کا  اشخاص مذکو  اختيا ی است.

بايو يک نفر  ئيس کا گاه که دا ای پروانه اشتغال به کتا  باشتو، بته ع توان نماي توه تتام ا ختيتا          کا گاه ساختمانید  هر 

، شتهردا ی و ستازمان نظتام مه وستی استتان      دستتگاه نظتا ت  ، مجری به صو ت تمام وقت حضو  داشته باشو و به کا ارمتا 

 معرای شود صالحيت شخص مذکو  مطابق شوول زير می باشو.

 

 

 1پایه 2پایه  3پایه  پایه سازنده حقوقی

ترکيب و تعواد 

شاغلين تمام وقت 

يااعضاء هيات مويره 

 شخص حقوقی

نفرکا دان پايه  1

1 

 *نفرکا دان  1

نفر معما   1

 * تجربی

 

 

 3نفرمه وس پايه  1

 *نفرکا دان  1

نفر معما  تجربی  1

* 

نفرمه وس پايه  2

3 

 *نفرکا دان   1

 يا

 *معما  تجربی 

 2نفرمه وس پايه  2

    3نفرمه وس پايه  1

* نفرکا دان  1يا 

 يا

 *معما  تجربی 

 1نفرمه وس پايه  2

    2نفرمه وس پايه  1

 *و ياکا دان 3يا 

 يا

 *معما  تجربی 

حو اکثر تعواد 

طبقات مجاز از  وی 

 شالوده

 طبقه 10با تر از  10 6 5 3

 حو اکثر

 تعواد کا 
3 5 7 

 حواکثر

 ظرايت 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،3کا های اشرايی سازنوگان حقوقی د  پايه های حواکثرزير ب ای هريک از

 می باشو.

 ک  وه پروانهازنوگان حقوقی د  پايه های مختلف، استان صاد پروانه های صاد ه سه سال است وحوزه اعاليت ساعتبا 

 می باشو . 

دستو العمل نحوه اعاليت سازنوگان مسکن و ساختمان به سايت سازمان نظام مه وسی به آد س تربرای اطالع از شزئيات بيش

WWW.ZANJAN-NEZAM.ORG   مراشعه ارمائيو .قسمت شيوه نامه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 شالوده

 طبقه 3تا  500تا  يا عمرانمعما   3کا دان پايه 

 طبقه 4تا  1000تا  معما  يا عمران 2کا دان پايه 

 طبقه 5تا  2000تا  معما  يا عمران 1کا دان پايه 

 طبقه 6تا  3000تا  معما  يا عمران 3مه وسی پايه 

 طبقه 7تا  6000تا  معما  يا عمران 2مه وسی پايه 

 طبقه 7بيش از  10000تا  معما  يا عمران 1مه وسی پايه 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

             100 -پ  -ارم

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

 ................................به شما ه ثبتت :  ..............................................................مويرعامل شرکت :  ......................................................شانب : اين     

که نخستين با  است د خواستت صتوو  پروانته     با اذعان به اين ............................................به شما ه عضويت حقوقی :  ..............................مو خ : 

هرسازی د  استتانها پروانته   و شهرسازی د  تهران و ادا ه  اه و ش  اهاشتغال به کا  حقوقی سازنوگان مسکن وساختمان نموده و پيش از اين از وزا ت 

کا  حقوقی د ياات نکرده ام و مرشع صاد  ک  وه پروانه مجاز است د  صو ت مشاهوه خالف واقع، پروانه صاد  شوه  ا باطل نمتوده و تتا    اشتغال به

.لذا با ا ائۀ موا ک زير تقاضای صوو  پروانه اشتتغال   دکا  حقوقی برای اين شرکت خوددا ی و زبه  هر زمان که  زم بوانو از صوو  پروانه اشتغال

 ختمان )پيمان مويريت( می نمايم.به کا  حقوقی سازنوگان مسکن و سا
 
 

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

 

 

 ...........................کوپستی شرکت : .......................................................................................................:س شرکت آد 

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

 

 

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

 .)د  موضوع شرکت،انجام خومات اشرای ساختمان باشو. ( برابراصل تصويراساس امه،  وزنامه  سمی حاوی آگهی تأسيس وآخرين تغييرات شرکت -1

اعضای هيأت مويره شرکت بايو مه وس ياکا دان دا ای پروانه اشتغال حواقل دو نفر از )اصل پروانه اشتغال به کا اعضای هيأت مويره، مويرعامل و شاغلين امتيازآو ا ائه  -2

رسازی باشو و د  شرکت بطو  تمام وقت به کا  باش وکه يک فر آنان د   شته عمران و نفر بعوی می توانو د   شته های هفتگانه ساختمان و يا مرتبط با آنان به استث ای  شته شه
 اه مای تشخيص سازنوگان مسکن وساختمان شخص حقوقی )پيمان مويريت( مراشعه شود.ضم ا  مويرعامل نيز  1خاب نفر سوم به شوول شما ة اشتغال به کا  داشته باش و برای انت

 بايو دا ای پروانه اشتغال بکا  باشو.(

 .ماییدبه تمدید آن اقدام ند باید نسبت در صورتی که فاقد اعتبار باشو گرددپروانه های افراد امتیاز آور در پرونده مربوطه ضبط می *

 تصوير ش اس امه وکا ت ملی اعضای هيأت مويره، مويرعامل وکليه شاغلين د شرکت. ا ائه  -3

 (200 -)ارم پ  ارم مشخصات عمومی شرکتا ائه تکميل و  -4

 ( 300 -)ارم پ ارم خوداظها ی اشتغال تمام وقت اعضای هيأت مويره  ا ائهتکميل و -5

 ييو شوه توسط سازمان نظام مه وسیيا قرا دادهای اشرای تأ (400 -)ارم پ اه ای اعضای هيأت مويره و شاغلين امتيازآو  تکميل وا ائۀ ارم سوابق حر -6

 ( 500 -)ارم پ  امضای تعهو نامه شرکت -7

 (600 -) ارم پ تکميل و ا ائه ارم  تعهو نامه تحکيم انظباط حراه ای توسط مويرعامل،اعضای هيأت مويره و شاغالن امتياز آو   -8

 .ی قيحق اشتغال پروانه با آو  ازيامت ااراد هيکل یبرا سازمان خومات ا یواحو  از شوه اخذ ( .اشرا و ینظا ت،طراحخومات مه وسی ) تعهو عوم یگواها ائه  -9

 (ذ شوه از سازمان نظام کا دانها اخ )دااتر برای امتيازآو ان با مو ک کا دانی و يا معما  تجربی د ا ائه گواهی عوم عضويت  -10

 . شرکت ائه گواهی مفاصا حساب مالياتی ا -11

خزانه دا ی کل نزد بانک مرکزی به نام وزا ت   IR 350100004001036302009001   يال به حساب شما ه شبا 300 000ا ائه ايش وا يزی به مبلغ  -12

 ( )قابل پرداخت د  کليه شعب بانکها اه و شهرسازی 

 
می باشو. 9-12تحويل موا ک صبحها از ساعت ا ائه گردد و    A4: الزاما  کليه تصاوير ذکر شوه اوق می بايست د  قطعتوشه 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 مشخصات عمومی شرکت                                                                                                     200  -پ -ارم
 تا يخ تکميل ارم :

 نوع ثبتی : ثبت : ةشما  محل ثبت : تا يخ ثبت : نام کامل شرکت :

 تا يخ آخرين تغييرات : پايه : نوع پروانه حقوقی : سرمايه شرکت : نام قبلی شرکت :

 تلفن :                        همراه : کو پستی :                                              نشانی اعلی شرکت :                                                                                      

 ، سهامداران و شاغلین شرکتمدیرهاعضای هیأت اسامی و مشخصات 

 سمت نام پو  نام و نام خانوادگی  ديف

 تا يخ تولو

شما ه 

 ش اس امه

محل 

 تولو

محل 

 صوو 

د صو 

 سهام

 وضعيت امتياز آو ی

 د  پروانه حقوقی
 مو ک و

  شته تحصيلی

 تا يخ

اا غ 

 التحصيلی

تا يخ 

سهاموا  

 شون
 سال ماه  وز

 آو امتياز

 غير

 آو امتياز

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)حقوقی سازندگان مسکن و ساختمانکارهپروانه اشتغال باخذخوداظهاری برای

اقرا  متی نمتائيم    ..........................................................ک  وگان زير اعضای هيأت مويره شرکت ءانبان امضابوي وسيله اي ج      

که به صو ت تمام وقت د  اين شرکت اشتغال به کا  دا يم و د  صو تيکه خالف اين اقرا  نامه عمتل نمتوده يتا نمتائيم مرشتع      

  وه پروانه مجاز است نسبت به ابطال پروانه اشتغال به کا  حقوقی شرکت و برخو د قانونی برابر قتانون نظتام مه وستی و    صاد  ک

 ک ترل ساختمان و آيين نامه های مربوط با اي جانبان  اتا  نمايو . 

 سمت پروانه اشتغالشمارۀ  شناسنامهۀ شمار نام و نام خانوادگی ردیف
 امضاء و

 مهندسیمهر نظام 

1      

 

2      

 

3      

 

4      

 

5     

 

 

6     

 

 

 

نفر آنان د   کا دان دا ای پروانه اشتغال به کا  باش و که يکايو مه وس ياحواقل دو نفر از اعضای هيأت مويره شرکت ب  زم به توضيح است که

مرتبط با آنان به استث ای  شته شهرسازی بوده و د  شرکت بطو  تمام وقت   شته عمران و نفر بعوی می توانو د   شته های هفتگانه ساختمان و يا

 اشتغال به کا  داشته باش و.
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 1-400 -پ -ارم   

 سوابق حرفه ای

  
 ..........................................                           دا ای مو ک تحصيلی:   ..................................................... گواهی می شود: خانم/آقای  

 
 ..................../........../........تا تا يخ: .................  /.........../........از تا يخ: .........................................          د   شته:   

 

داترا ی که دا ای پروانه     شرکت مه وسی مشاو        شرکت ساختمانی          سازمان          شهردا ی         وزا ت           با اين    

 اشتغال به 

 

 ر همکا ی داشته انو:می باشو د  زمي ه اشرای پروژه يا پروژه های ساختمانی زي..............................................شما ه: « شخص حقوقی»کا 
 

  ديف
 نام پروژه

 

 آدرس پروژه

  مشخصات پروژه

نوع مسئولیت در 

 پروژه

 مدت اشتغال در پروژه

نوع 

 سازه

تعداد 

 طبقات

زیر

 بنا

 تا تاریخ از تاریخ به ماه

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

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

…/…/… 

 

…/…/… 

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

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

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

  

 : سسهؤامضاء سرپرست واحو ا ی م                                                                         

 صو ت مشاهوه خالف واقع،د دانو وشهرسازی  ا مجاز می  مراتب اوق  ا می پذيرد و وزا ت  اه صحت سسه،مؤاين   

 اقوامهای  زم قانونی به عمل آو د.

 :سسهؤامضاء موير و مهر م                                                                            

  
آيين نامه قانون اشرايی قانون نظام مه وسی و ک ترل ساختمان هست و از گواهی  6متقاضيان د ياات پروانه که دا ای سابقه کا  د يکی از موسسأت موضوع مادة

 استفاده نماي و. 2-400-و متقاضيان ااقو سابقه کا  د موسسات موضوع ماده اوق از گواهی اشتغال به کا  شما ة پ 1-400 -ارم شما ه پاشتغال به 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 سوابق حرفه ای                                                               2-400 -پ -ارم     

  
 ..........................................                           دا ای مو ک تحصيلی :   ..................................................... گواهی می شود : خانم /آقای  

 
 ..................../........../........تا تا يخ: .........  ......../.........../........از تا يخ : .........................................          د   شته :        

 

داترا ی که دا ای پروانه     شرکت مه وسی مشاو        شرکت ساختمانی          سازمان          شهردا ی         وزا ت         با اين          

 اشتغال به 
 

 می باشو د  زمي ه اشرای پروژه يا پروژه های ساختمانی زير همکا ی داشته انو :..............................................شما ه: « شخص حقوقی»کا 
 

 ردیف

  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 شانبان :                                                                                که عضو سازمان نظام مه وسی ساخت    

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

 می باشيم، همکا ی داشته انو. حراه مه وسیو بيش از ده سال سابقه کا د     کا  مه وسی شما ة :                                 ودا ای پروانه اشتغال به     
                                                    ---------------------   

، اقوامهای وشهرسازی مجازاست د  صو ت مشاهوه خالف واقع ييو می باشو و وزا ت  اها يقين به صحت م و شات آن مو د تأ، باين گواهی
  زم قانونی به عمل آو د.

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

 ------------------:شما ه عضويت د  سازمان نظام مه وسی                   -----------------شما ه عضويت د  سازمان نظام مه وسی: 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 :ءامضا مهرو:                                                                                           ءامضا مهرو                            

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

  500 -پ -ارم

که :این شرکت تعهد مینماید  

ساختمان ه اشتغال به کا  سازنوگان مسکن وخصوص صوو  پروانموا ک تحويلی د م و شات اس اد و هرگونه تغيير د   -1

از تا يخ تغيير به ادا ه  اه و شهرسازی استان زنجان و سازمان نظام مه وسی  وز 15ويريت(  ا حواکثر ظرف موت )پيمان م

 ساختمان استان زنجان بصو ت کتبی اعالم نمايو.

ايت عامل و شاغلين نمی توان و از ظر موير ، اين شرکت م جمله هيأت مويرهغل دآو شاتمامی اشخاص حقيقی امتياز -2

 اشتغال شخص حقيقی خود شواگانه استفاده نماي و.

 ا به ع وان  گاه دا ای پروانه اشتغال به کا دست اقوام شرکت يک نفر  ئيس کا برای اشرای هريک از پروژه های د  -3

، دستگاه نظا ت، شهردا ی و نظام وقت حضو  داشته باشو به کا ارما تمامنماي وه تام ا ختيا  مجری که به صو ت 

 ج د  شوول زير می باشو:                           يت  ئيس کا گاه مطابق شرايط م و مه وسی ساختمان استان زنجان معرای نمايو. صالح

 هکارگا حدود صالحیت رئیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به  1،2،3د  پايه های يی سازنوگان حقوقی)پيمان مويريت(ب ای هريک از کا های اشرازيرحواکثر  -4

 مترمربع   ا  عايت نمايو. 10000،6000،3000ترتيب

 ، ادا ه  اه و شهرسازی استان زنجان  اسا  می توانو نسبت به ابطال پروانه  عايت موا د اوق است د  صو ت عومبويهی  -5

 نمايو.   شانبان  اتا مقر ات با شرکت و اينو برابر)پيمان مويريت( اقوام سازنوگان مسکن و ساختمان حقوقیکا  اشتغال به

   
 نام ونام خانوادگی دارندگان امضای مجاز و مهر شرکت :

 

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

هکارگاکاررئیس پایه پروانه اشتغال به مانمتراژناخالص ساختحداکثر  ودهتعداد طبقات از روی شالاکثرحد   

معما  يا عمران 3کا دان پايه  500تا   طبقه 3تا    

معما  يا عمران 2کا دان پايه  1000تا   طبقه 4تا    

معما  يا عمران 1کا دان پايه  2000تا   طبقه 5تا    

معما  يا عمران 3مه وسی پايه  3000تا   طبقه 6تا    

معما  يا عمران 2مه وسی پايه  6000تا   طبقه 7تا    

معما  يا عمران 1مه وسی پايه  10000تا   طبقه 7بيش از    



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

2- ...................................................................... 
3- ......................................................................    

 600 -پ -فرم

«تعهـــد نــامـــه »   

عضتو   ....................................................دا ای شتما ه ملتی    .................................ارزنتو  ...........................................................................اي جانب 

دا نوه پروانه اشتغال به کتا  مه وستی    ..................................................سازمان نظام مه وسی ساختمان استان زنجان به شما ه عضويت 

 صتتتتتاد ه از استتتتتتان زنجتتتتتان بوي وستتتتتيله اعتتتتتالم   .............................................متتتتتو خ  ..................................................شتتتتتما ه 

 ..................... ا د   وز  06/03/1396متو خ   400/9832ابالغتی بته شتما ه     " حرفـه ای تحکیم انضـبا   "يک نسخه ميوا م 

از مرشع صوو  پروانه اشتغال به کا  د ياات و مطالعه نمودم و ضمن اعالم پای ب وی به مفتاد آن متعهتو     .........................مو خ 

 .نمايم می شوم کليه مفاد آن  ا با دقت و توشه کامل  عايت

 

: نام و نام خانوادگی    

: تاریخ  

 امضاء و مهر :

 


