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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

«شخص حقوقی » مدارک الزم جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی   

 )طراح و ناظر(

قانون 33آئین نامه اجرایی آن و براساس فصل سوم و پنجم آئین نامه اجرایی ماده  14موضوع ماده   

نظام مهندسی ساختمان استان زنجانریاست محترم سازمان   

  باسالم؛  

پروانه اشتغال صدور با ارائه مدارک زيرتقاضای ....................................................مديرعامل شرکت .............................................، اينجانب احتراماً

                                                        را می نمايم .به کار مهندسی شخص حقوقی 

 ............................................................................................................................ : شرکتتلفن محل ه آدرس و شمار

 : تاریخ                                                     امضاء :                                                             ................................. شمارۀ همراه :

 

 )طراح و ناظر( مدارک مورد نیازبرای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی 

  مبنی بر صدور مجوز اجرايیآئین نامه  14تقاضای کتبی شخص حقوقی موضوع ماده  .1

برای اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقی سااختما  در هار   ". تصوير اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس و آخرين تغییرات شرکت برابر اصل  .2

 "رشته و پايه، عضويت يک شخص حقیقی در ترکیب هیأت مديره در رشته و پايه مورد تقاضا الزامی است

 (1تکمیل و ارائه فرم خود اظهاری برای اخذ مجوز توسط افرادی که از پروانه آنها برای شرکت استفاده می شود  )کاربرگ شماره  .3

 (2تکمیل و ارائه فرم مشخصات عمومی شرکت .)کاربرگ شماره  .4

 (3تکمیل و ارائه فرم عدم عضويت در دفتر طراحی ساختما  )کاربرگ شماره  .5

 (4تعهد نامه تحکیم انظباط حرفه ای توسط مديرعامل،اعضای هیأت مديره و شاغال  امتیاز آور )کاربرگ شماره تکمیل و ارائه فرم   .6

 دو نفار از اعضاای هیاأت ماديره کاه دارای پرواناه اشاتغال طراحای          تماام وقات   اشاتغال  ارائه اقرار نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مبنی بار وضاعیت   .7

 .ساختما  می باشند

 ارائه تصوير کارت عضويت در سازما  نظام مهندسی ساختما  استا  زنجا  کلیه افرادی که از پروانه آنها برای شرکت استفاده می شود   .8

 ارائه تصوير شناسنامه کلیه افرادی که از پروانه آنها برای شرکت استفاده می شود    .9

 عتبر کلیه افرادی که از پروانه آنها برای شرکت استفاده می شود  ارائه اصل و تصوير پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختما  م .10

 ارائه اجارنامه رسمی يا سند مالکیت مربوط به محل شرکت به نام مدير عامل شرکت  .11

 .ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی  .12

 ارائه سابقه کار مورد تايید .13

 دو قطعه عکس مديرعامل شرکت  .14

خزاناه داری کال نازد باناک      IR 350100004001036302009001ريال به ازاء هر رشاته باه حسااب    000/300مبلغ رسید بانکی به اصل و تصوير  ارائه .15

 )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ايرا ( .  و شهرسازی راهمرکزی به نام وزارت 

 
 می باشد 9-12صبحها از ساعت تحويل مدارک ارائه گردد و    A4: الزاماً کلیه تصاوير ذکر شده فوق می بايست در قطعتوجه 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

    (1)کاربرگ شماره  
15و  14خود اظهاری برای اخذ پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی مربوط به مواد   

 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  طراحی ساختما دارای پروانه اشتغال به کار  ت مديره و مدير عاملأهیکنندگا  زير اعضاء بدينوسیله اينجانبا  امضاء 

اشتغال به کار داريم و در صورتی  شرکتدر اين  تمام وقتمی نمائیم که بصورت اقرار   ........................................................شرکت 

 ساختما فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی  7اده م 1عمل نموده يا نمائیم مشمول جرايم مندرج در بند يا که خالف اين اقرار نامه 

  .قرار گیريم 

 نام و نام خانوادگی رديف
شماره 

 شناسنامه

 شماره

پروانه اشتغال   
  مهر و امضا نظارت طراحی  سمت

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 مشخصات عمومی شرکت                                                                                                              (2)کاربرگ شماره 
 تاريخ تکمیل فرم :

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

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

 همراه :              تلفن :                      کد پستی :                                                              نشانی فعلی شرکت :                                                                                      

 ، سهامداران و شاغلین شرکتاعضای هیأت مدیرهاسامی و مشخصات 

 سمت نام و نام خانوادگی رديف

 

شماره 

 شناسنامه

 

 

 اريخ تولدت

 

 محل صدور

 شاغلوضعیت 

مدرک  در پروانه حقوقی

 تحصیلی
 شماره عضويت رشته تحصیلی

 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 

       (3)کاربرگ شماره 

     

که در هیچ دفترمهندسی  عضو نمای باشایم و اگار خاالف     ذيل متعهد می شويم  مهر و امضاء کنندگا جانبا  ، ايناحتراماً     

کاه در ترکیاب شارکاء    ه را ابطال نمايد در ضمن درصاورتی  اين باشد وزارت مسکن و شهرسازی می تواند مجوز صادر شد

کننده مجوز اطاالع تاا پاس از همااهنزی نزم نحاوه      د حداکثر مدت يکماه مراتب را کتباً به مرجع صادرتغییراتی حاصل شو

، در صورت خروج يک يا چند نفر از ترکیب شارکاء و  یت اشتغال دفتر مهندسی مشخص گرددادامه کار به لحاظ میزا  ظرف

گازار  ساازما  نظاام مهندسای     و يا حساب   ساًأر، سازما  مسکن و شهرسازی استا  دم اطالع به موقع مرجع صدور مجوزع

 ساختما  استا  مجوز دفتر مهندسی را لغو خواهد کرد . 

 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 (4)کاربرگ شماره 

«تعهـــد نــامـــه »   

عضو  ....................................................دارای شماره ملی  .................................فرزند ...........................................................................اينجانب 

دارناده پرواناه اشاتغال باه کاار       ..................................................سازما  نظام مهندسی ساختما  استا  زنجاا  باه شاماره عضاويت     

 صااادره از اسااتا  زنجااا  بدينوساایله اعااالم      .............................................مااور   ..................................................مهندساای شااماره  

 .....................را در روز  06/03/1396ماور    400/9832ابالغی باه شاماره    " تحکیم انضباط حرفه ای"يک نسخه میدارم 

از مرجع صدور پروانه اشتغال به کار دريافت و مطالعه نمودم و ضمن اعاالم پاای بنادی باه مفااد آ         .........................مور  

 .متعهد می شوم کلیه مفاد آ  را با دقت و توجه کامل رعايت نمايم

 

: نام و نام خانوادگی    

: تاریخ  

و مهر :امضاء   

 

 


