
 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 مجوزفعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان  مدارک الزم جهت تعویض

 مجوز دفتر قبلیۀ ارائ.1

 (1 ۀ. )کاربرگ شمارعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمانمجوز ف تعویضکاربرگ درخواست  ۀارائ.2

 . اءۀ شرکطراحی با مسئولیت مشترک کلیشده در دفاتر رسمی مربوط به تأسیس دفتربت مشارکت نامه رسمی ث.3

 (2 ۀشمار . )کاربرگمدنی باید توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد متن مشارکت نامۀ  

 «باشد.نمی  2شمارۀتوضیح اینکه در صورت نداشتن تغییرات در ترکیب اعضای دفتر نیازی به ارائه کاربرگ »         

 «درصورت داشتن اعضای جدید  متمم مشارک نامه الزامی می باشد»          

 (3 ۀشمارکاربرگ معرفی مسئول دفتر و تعهد نامه شرکای دفتر. )کاربرگ  ۀارائ.4

 (4 ۀشمار. )کاربرگ  وظایف مسئول دفتر توسط مسئول دفترکاربرگ شرح  ۀارائ.5

 (5ۀشمارخود اظهاری برای اخذ مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان توسط مسئول دفتر. )کاربرگ  ۀارائ.6

، مربوط به رعایت و انجام  وظایف مقرراتی که مربوط به فعالیت دفتر مهندسی طراحی امضای کاربرگ تعهد نامه ومهر.7

 (6 ۀشمارساختمان است . )کاربرگ 

 (7 ۀشمارر .)کاربرگ فرم گزارش بازدید از دفت ۀارائ.8

 شرکاء .  ۀکارت معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همتصویر ۀارائ .9

 «  درصورت نداشتن تغییرات در ترکیب اعضای دفتر نیازی به ارائه تصویر کارت عضویت نمیباشد.» 

 «نامه نمیباشد.دفتر نیازی به ارائه تصویر شناسدرصورت نداشتن تغییرات در ترکیب اعضای » تصویر شناسنامه متقاضیان .  ۀارائ .10

 .  شرکاء ۀکلیاصل و تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر  ۀارائ .11

 معتبریا سند مالکیت  مربوط به محل دفتر که به نام مسئول دفتر باشد .اجارنامۀ  ۀارائ .12

 مسئول دفتر .ارائه لیست بیمه  .13

  .ریال  از طریق سامانه پرداخت الکترونیک تعرفه های مهندسان به نام سامانه پاتمک 10ر000ر000پرداخت الکترونیکی مبلغ  .14

 )لینک سامانه در بخش فرمها قابل دریافت می باشد(

 .از طریق سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان  "شرکت  "پرداخت الکترونیکی حق عضویت )های( سالیانه .15

 (بخش کارتابل اعضاء )

به  ءکارتابل اعضاتوضیح: مقدار حق عضویت های سالیانه مصوب مجمع عمومی است و سامانه به صورت خودکار میزان آن را محاسبه و در بخش 

 نماید.های دفترمنظور میحساب بدهی

 

 
 می باشد.9-12صبحها از ساعت  مجوزمدارک و تحویل  ۀارائباشد.* 4Aمدارک در قطع  ۀکلی* لطفاً تصویر

 
 «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان» 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 جمهوری اسالمی ایران                                                                     1 کاربرگ شمارۀ

 و شهرسازی وزارت راه

 معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان

 مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان تعویض کاربرگ درخواست

 اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آئین نامۀ 9و براساس مادۀ  33موضوع فصل سوم آئین نامۀ اجرایی مادۀ 

 جانبان با مشخصات ذیل : این  

 پروانه اشتغال شمارۀ پایه رشته شماره شناسنامه و محل صدور نام خانوادگی نام و ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان تعویضضمن ایفاد مشارک نامه و مدارک مورد درخواست تقاضای 

 ترافیک نقشه برداری  شهرسازی تاسیسات برقیتاسیسات مکانیکی  عمران معماری  در رشته / رشته های :  
 را می نمائیم . 

 

 ...............................................................:مسئول دفترمهندسی ساختمان، به آدرس  .................................................. جانباین

 ............................................................... : (  UTMبه مختصات مکانی ) ................................................................... 

 .................................. همراه:   .................................. فاکس:   ..................................تلفن :   

 صحت اطالعات مندرج در این کاربرگ را گواهی و تضمین می نمایم .                                                
                                  مهر و  امضاء مسئول دفتر :
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

  2 ۀکاربرگ شمار

 متن مشارک نامه مدنی

 آئین نامۀ 9ۀ و براساس ماد 1383مصوب تیرماه  33نامه های مصوب فصل سوم آئین نامۀ اجرایی مادۀ  شیوهبه موجب  مجموعۀ    

ل تنظیم گردید و این شراکت نامه به شرح ذی 1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  1375اجرایی بهمن ماه 

 طرفین الزم االجرا است . قانون مدنی برای  10 مفاد آن وفق مادۀ

 شرکاء عبارتند از :  -1 مادۀ

 ..........................دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی به شمارۀ  ....................................... و نام خانوادگی نام -1

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

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

4-     .........                 ..................................................................................... 

5-     .........                 ...................................................................................... 

6-     .........                 ........................................ .............................................. 

7-     .........                 ..................................................................................... 

8-     .........                 .................................................................................... 

9-     ........................                 .................................................................... 

10-     .........                 ................................................................................... 

 

  خدمات مهندسی در امور ساختمان دسی طراحی ساختمان به منظور ارائۀمهنسیس دفتر است از تأموضوع مشارک : عبارت  -2 مادۀ

و  های مصوبشرکاء نسبت به رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وآیین نامه های اجرایی آن و شیوه نامه  -3 مادۀ

 . ی باشندکه جزء الینفک این مشارک نامه است مسئول مضوابط و مقررات مربوط 

 و تخصصی که تشخیص صالحیت شدهدر انجام امور مربوط به رشته نعقاد این مشارک نامه هر یک از شرکای دفتربا ا -4 مادۀ

 ، مسئولیت داشته و عواقب ناشی از آن را عهده دارند .اند

یم اقدام نمایند و قانون مالیاتهای مستق 96 مادۀگردند نسبت به تهیه و نگهداری دفاتر قانونی موضوع شرکاء متعهد می -5 مادۀ

 . ت پاسخگویی و انجام تعهدات بوجودآمده به عهده آنان خواهد بودمسئولی

، امتیاز دفتر مهندسی قابل واگذاری به غیر نیست و مسئولیت اداری و هماهنگی امور دستورالعمل مربوط 3به استناد مادۀ  -6 مادۀ

 . سئول دفتر می باشددستورالعمل مربوط با م 8 مادۀوفق 

، و اداری ، اقالم و وسایل فنیتر مهندسی از قبیل تهیه محل دفترمین مخارج و هزینه های مربوط به دفشرکاء نسبت به تأ -7 ادۀم

 ء خواهد رسید مسئول و متعهد می گردند . یین نامه داخلی که به تصویب شرکاپرداخت حقوق کارکنان و نظایر آن برابر آ
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 جمهوری اسالمی ایران                                                                      3ۀ کاربرگ شمار

 و شهرسازی راهوزارت 

 معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان

 کاربرگ معرفی مسئول دفتر و تعهد نامه شرکای دفتر

       جانبان  با مشخصات ذیل :این

 نام و نام خانوادگی ردیف
شماره 

 شناسنامه
 امضاء و مهر شماره پروانه اشتغال پایه رشته

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

فتر مهندسی د تعویضهندسی طراحی ساختمان و مسئول دفتر، بدینوسیله مشارکت خود را در با مطالعه دقیق کلیه مندرجات شرح وظایف دفتر م

 ترافیک اعالم نموده و نقشه برداری شهرسازی تاسیسات برقی  تاسیسات مکانیکی  عمران  معماری  : باگرایش/گرایشهای

دیگری  ندفتر مهندسی ساختمامتعهد می گردیم در ول دفتر معرفی می نمائیم . ضمنأ را به عنوان مسئ ............................................خانم / آقای مهندس  

 . مائیمیب و ابالغ می گردد رعایت نصالح تصوو شهرسازی و مراجع ذی راهوزارت ، مقررات و تصمیماتی که توسط ضوابط ،عضو نبوده و کلیه قوانین
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

  4کاربرگ شمارۀ

 جمهوری اسالمی ایران

 و شهرسازی راهوزارت 

 معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان
 

 شرح وظایف مسئول دفترگ کاربر

عقد قراردادهای مربوط به انجام خدمات مهندسی طراحی ساختمان در چهارچوب ضوابط و مقررات موجود در حدود  -1

صالحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکاء و ترتیباتی که شرکاء برای امضا و مبادله قراردادها وضع 

 نموده اند . 

 ی در قبال تعهدات قراردادهای دفتر. مسئولیت و پاسخگوی -2

و شهرسازی  راهوزارت  1378انجام خدمات و هماهنگی هایی که در شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان مصوب سال  -3

 تعیین گردیده است . 

 می باشد .  و ملکی ساختمان فنیامضا و مهر کردن نقشه ها، مدارک و دفترچه اطالعات ساختمان که پیوست شناسنامه  -4

 ارد . بط در انجام کلیه اموری که نیاز به مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری یا سایر دستگاههای ذی -5

روز اداری مراتب  5مسئول دفتر موظف است حداکثر ظرف مدت   ،یب شرکای دفتر تغییراتی حاصل شوددر صورتیکه در ترک -6

 و شهرسازی استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرجع صدور پروانه اطالع دهد .  داره راهابه  را به طور همزمان کتباً

 . کار روزانه را به وضوح قید نماید، ساعات فتر موظف است در تابلوی دفتر خودمسئول د -7

خود را  تعهدات شخصیکه تمامی تر مهندسی در صورتی خواهد پذیرفت مسئول دفتر درخواست انفصال هر یک از شرکای دف -8

در مقابل صاحب کاران و دفتر تا آن زمان عملی کرده و به پایان رسانده باشد و یا جایگزینی خارج از دفتر تعهدات او را به طور 

 کتبی بر عهده گیرد . 

 

 مهر و امضاء مسئول دفتر
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 5 ۀکاربرگ شمار

 

براساس  33 مادۀخود اظهاری برای اخذ مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان مربوط به فصل سوم آئین نامه اجرایی 

 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 9 مادۀ

 

 

ورت تمام وقت در این دفتر مهندسئئی مسئئئول دفتر مهندسئئی اقرار می نمایم که به صئئ    ......................................جانب این      

صورتی که خالف ای    شتغال به کار دارم و در  ساس قانون      ن اقرار نامه عمل نموده یا نمایما سازی می تواند برا شهر . وزارت راه و 

 نظام مهندسی و کنترل ساختمان با اینجانب رفتار نماید . 

 

 

 مسئول دفتر مهر و امضاء
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

  6 کاربرگ شمارۀ

 

ضاء کنندگان جانبان ، ایناحتراماً      شویم   مهر و ام شیم و اگر خالف این      ذیل متعهد می  ضو نمی با سی  ع که در هیچ دفترمهند

ی تغییراتکه در ترکیب شئئرکاء ه را ابطال نماید در ضئئمن درصئئورتی و شئئهرسئئازی می تواند مجوز صئئادر شئئد راهباشئئد وزارت 

کننده مجوز اطالع تا پس از هماهنگی الزم نحوه ادامه کار به د حداکثر مدت یکماه مراتب را کتباً به مرجع صئئئادرحاصئئئل شئئئو

شخص گردد     لحاظ میزان ظرف سی م شتغال دفتر مهند شرکاء و ع   یت ا صورت خروج یک یا چند نفر از ترکیب  الع به دم اط، در 

گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مجوز دفتر     و یا حسب   ساً أشهرسازی استان ر   و  اداره راه، موقع مرجع صدور مجوز 

 مهندسی را لغو خواهد کرد .  

 

1.        2. 

3.        4.     

5.        6. 

7.                  8. 

9.                10. 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 گزارش بازدید ازدفتر مهندسی طراحی ساختمان                                                              7کاربرگ شمارۀ 

 

 ................................. شماره دفتر: ....................................................نام و نام خانوادگی مسئول دفتر : 

  ....................................................................................................................................................آدرس دفتر : 

           .........................................:  مسئول دفتر همراهشماره تلفن     .......................................: شماره تلفن دفتر

 اسامی اعضای دفتر :
  

 پایه رشته موضوع پروانه اشتغال نام و نام خانوادگی ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 

     ....................................... تاریخ اعتبار پروانه دفتر :                             .......................................تاریخ صدور پروانه دفتر :     

 مغازه                                  آپارتمانی                                         ویالییوضعیت ملکی دفتر    :          

 رهن و استیجاری      استیجاری               رهن                             مالکیت                            

 باشد   باشد                         نمی می                    دارای تابلو :

 .............تا ساعت  ............بعدازظهر از ساعت          ................تا ساعت  ............: صبحها از ساعت  ساعات کاری دفتر

 مسئول دفتر  ءمهر و امضا

 

 

 

 

 

 

نبازدید کنندگا ءامضا  

 

 


