
 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 03/01( م-100)کاربرگ شماره 

  مدارک الزم جهت صدور پروانه اشتغال به کار 

مطابق شیوه نامه مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور شرکتهای  

اجرای پروژه نهضت ملی مسکن جهت 1400 /03/11مورخ 02/100/148782شماره    

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 باسالم؛

پروانه  صدور قاضایت پیوستبا ارائه مدارک  ....................................................مديرعامل شرکت .............................................، اينجانب احتراماً

 .لذا خواهشمند است دستور فرمايید اقدام مقتضی معمول نمايندرا دارم  پیمانکاری    مشاور   کار بهاشتغال 

 .........................تاریخ آگهی آخرین تغییرات شرکت : 

 

           ................................          ................................:  امضای مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت
 

 

 

 

 .......................................................................................................................................:آدرس شرکت 
 

  .........................کدپستی شرکت : 
 

 .................................................................................. :تلفن همراه مديرعامل                    ................................................................................ :شرکت ثابت تلفن 

 مورد نیاز: مدارک

 (م-100کاربرگ شماره تقاضای کتبی شخص حقوقی )ارائه  .1

 ارائه نامه تايیديه صدور پروانه اشتغال به کار موقت از اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان .2

 سیس و آخرين تغییرات شرکتأتصوير اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تبرابر اصل ارائه  .3

 باشد.()ارائه مدارک عضويت حقوقی نیاز میمتقاضی بايد عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشد.*

 بر شرکت از سازمان برنامه و بودجهارائه برابر اصل گواهینامه معت .4

 (م-200)کاربرگ شماره  تکمیل و ارائه فرم مشخصات عمومی شرکت .5

 (م -300ئه فرم خود اظهاری )کاربرگ شماره تکمیل و ارا .6

 در هیئت مديره عضويت دارندن معتبر کلیه افرادی که کار مهندسی ساختماارائه تصوير پروانه اشتغال به .7

 ارائه لیست بیمه مديرعامل و اعضای هیئت مديره شرکت . .8

ها لینک سامانه در بخش فرم) . ريال  از طريق سامانه پرداخت الکترونیک تعرفه های مهندسان به نام سامانه پاتمک  10ر000ر000مبلغ  پرداخت الکترونیکی .9

 باشد(قابل دريافت می 

 . بخش کارتابل اعضاء نظام مهندسی ساختمان استان زنجان از طريق سايت سازمان "شرکت  "پرداخت الکترونیکی حق عضويت )های( سالیانه .10

.باشدمی 9-12ها از ساعت تحويل مدارک صبحارائه گردد و    A4می بايست در قطع : الزاماً کلیه تصاوير ذکر شده فوقتوجه 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 مشخصات عمومی شرکت                                                                                                              (م-200)کاربرگ شماره 
 

 نوع ثبتی : ثبت : ۀشمار ثبت :محل  تاريخ ثبت : نام کامل شرکت :

 تاريخ آخرين تغییرات : پايه : نوع پروانه حقوقی : سرمايه شرکت : نام قبلی شرکت :

 همراه :              تلفن :                      کد پستی :                                                              نشانی شرکت :                                                                                      

 شاغلین دارای پروانه اشتغال بکار و  اعضای هیأت مدیرهاسامی و مشخصات 

 سمت نام و نام خانوادگی رديف

 

شماره 

 شناسنامه

 

 

 اريخ تولدت

 

 محل صدور

 شاغلوضعیت 

مدرک  در پروانه حقوقی

 تحصیلی
 شماره عضويت تحصیلیرشته 

 نیمه وقت تمام وقت

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 

 (م-300)کاربرگ شماره  

شرکت کاری خوداظهاری از بابت  اعالم ظرفیت استفاده شده   

اعالم میدارد کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیرا برنده شده  این مشاور / پیمانکارکه در تاریخ ................................. برای اخذ پروانه اشتغال به کار موقت دوساله اقدام نموده است ،

تعداد کار مجاز به شرح جدول پیوست می باشد . این شرکت تعهد می نماید که اطالعات خود اظهاری شرکت در است به شرح زیر بوده و ظرفیت های اجرایی و رشته مربوط از نظر مبلغ و 

ثبات برسد . چنانچه خالف موارد اعالم شده به ا خصوص کارهای انجام شده در صورت در دسترس بودن سامانه ساجار سازمان برنامه بودجه، با اطالعات موجود در این برگه مغایرت نداشته باشد

این خصوص سلب می نماید .  اداره کل راه و شهرسازی راساً می تواند نسبت به ابطال پروانه اشتغال به کار اقدام نماید و این شرکت حق هرگونه اعتراض را از خود در  

نام دستگاه اجرایی طرف  رشته کار نام پروژه ردیف 

 قرارداد

 مبلغ قرارداد

 )میلیون ریال(

قراردادمبلغ کارکرد   

 )میلیون ریال(

 ظرفیت پایه در رشته

 )میلیون ریال(

 مانده ظرفیت

 )میلیون ریال(

1        
2        
3        
4        
5        

 امضای اشخاص صاحب امضاء مجاز و تعهد آور

 


