
 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  )پيمان مديريت(ساختمان شخص حقوقيراهنماي تشخيص صالحيت سازندگان مسكن و 

صالحيت آگاهي داشـته باشـند و افـراد واجـد شـرايط را      احرازضوابط سيس و ثبت شركت ازأتشايسته است متقاضيان قبل از     

  .مديره انتخاب نمايند براي هيأت 

  :اقل هاي مورد نياز جهت اطالع بشرح زير فراهم شده است اقدام و حد به همين منظور خالصه اي از دستورالعمل ابالغي، نحوة

 .قيد گردد "انجام خدمات اجراي ساختمان "در موضوع شركت بايد) الف 

باشد كه يك نفر آنان در رشـته   كار بهاشتغال راي پروانه كاردان دااعضاي هيأت مديره بايد مهندس يا حداقل دو نفراز) ب 

يا مرتبط با آنان به استثناي رشته شهرسازي بوده ودر شركت به هاي هفتگانه ساختمان وعمران و نفر بعدي مي تواند در رشته 

ضـمناً مـديرعامل   (.اين راهنما مراجعه شود 1ةبراي انتخاب نفر سوم به جدول شمار كار داشته باشد اشتغال به طور تمام وقت

  .)نيز بايد داراي پروانه اشتغال به كار باشد

آيين  6 ارائة سوابق حرفه اي در امراجراء اعضاي هيأت مديره وساير شاغلين امتيازآورشركت حسب مورد بر اساس مادة) ج 

متقاضياني كـه قـبالً   (. هاي اجرا شده مي باشدكاربيمه اختمان و يا انطباق با ليست كنترل ساجرايي قانون نظام مهندسي و نامة

را كه بـه تأييـد  سـازمان نظـام      قرداد قرارداد اجراي ساختمان را بعنوان مجري ذي صالح به انجام رسانده اند مي توانند  اين

  .)مهندسي رسيده باشد  بعنوان سوابق حرفه اي خود ارائه نمايند

، فـرم عضـويت   ثبت شـركتها و درج آگهـي تأسـيس آن در روزنامـه رسـمي كشـور       تأسيس و ثبت شركت در ادارهبعداز   

سازمان نظام عضويت حقوقي در ييديهوبا تهيه وارائة مدارك مورد نيازقيد شده در فرم، تأدبيرخانة سازمان دريافت ي ازحقوق

مـراه مسـتندات   ه ل آن بـه از تكمياست صدور پروانه اشتغال دريافت وبعدسپس فرم درخو. مي شودمهندسي ساختمان صادر

  .گردد تا مراحل صدور پروانه طي شودره شده تحويل دبيرخانه سازمان مي اشا

  

  



 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

كار سازندگان حقوقي در هر برش زماني كه به صورت حدود صالحيت و حداكثرظرفيت اشتغال به  - 1جدول 

  .پيمان مديريت فعاليت مي نمايند

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .پايه پروانه اشتغال به كار اشخاص مذكور اختياري است* 

بايد يك نفر رئيس كارگاه كه داراي پروانه اشتغال به كـار باشـد، بـه عنـوان نماينـده تـام االختيـار         كارگاه ساختمانيدر هر 

، شـهرداري و سـازمان نظـام مهندسـي اسـتان      دسـتگاه نظـارت  ، مجري به صورت تمام وقت حضور داشته باشد و به كارفرمـا 

  .معرفي شود صالحيت شخص مذكور مطابق جدول زير مي باشد

  

  

  1پايه  2پايه   3پايه   پايه سازنده حقوقي

تركيب و تعداد 

شاغلين تمام وقت 

يااعضاء هيات مديره 

  شخص حقوقي

نفركاردان پايه  1

1  

  *نفركاردان  1

نفر معمار  1

  * تجربي

  

  

  3نفرمهندس پايه  1

  *نفركاردان  1

نفر معمار تجربي  1

*  

نفرمهندس پايه  2

3  

 *نفركاردان   1

  يا

  *معمار تجربي 

  2نفرمهندس پايه  2

    3نفرمهندس پايه  1

* نفركاردان  1يا 

  يا

  *معمار تجربي 

  1نفرمهندس پايه  2

    2نفرمهندس پايه  1

 *و ياكاردان 3يا 

  يا

  *معمار تجربي 

حد اكثر تعداد 

طبقات مجاز از روي 

  شالوده

  طبقه 10باالتر از   10  6  5  3

  حد اكثر

  تعداد كار
3  5  7  

  حداكثر

  ظرفيت اشتغال

  )متر مربع(

2500  4000  6000  9000  14000  
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  

 حدود صالحيت رئيس كارگاه - 2جدول 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  متر مربع  10000،6000،3000به ترتيب  1،2،3كارهاي اجرايي سازندگان حقوقي در پايه هاي حداكثرزير بناي هريك از

  .مي باشد

  كننده پروانهازندگان حقوقي در پايه هاي مختلف، استان صادرپروانه هاي صادره سه سال است وحوزه فعاليت ساعتبار

  .مي باشد  

دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان به سايت سازمان نظام مهندسي به آدرس تربراي اطالع از جزئيات بيش

WWW.ZANJAN-NEZAM.ORG  مراجعه فرمائيد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حداكثر تعداد طبقات از روي   حداكثر متراژناخالص ساختمان  پايه پروانه اشتغال به كار رئيس كارگاه

  شالوده

  طبقه 3تا   500تا   يا عمرانمعمار  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   6000تا   معمار يا عمران 2مهندسي پايه 

  طبقه 7بيش از   10000تا   معمار يا عمران 1مهندسي پايه 
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

                    100 -پ  -فرم

  )پيمان مديريت(حقوقي سازندگان مسكن و ساختمان كاردرخواست صدورپروانه اشتغال به 

 ................................: به شماره ثبـت  ..............................................................: مديرعامل شركت  ......................................................: جانب اين     

كه نخستين بار است درخواسـت صـدور پروانـه     با اذعان به اين ............................................: ره عضويت حقوقي به شما ..............................: مورخ 

و شهرسازي در تهران و اداره راه و شهرسازي در اسـتانها پروانـه    راهاشتغال به كار حقوقي سازندگان مسكن وساختمان نموده و پيش از اين از وزارت 

كار حقوقي دريافت نكرده ام و مرجع صادر كننده پروانه مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع، پروانه صادر شده را باطل نمـوده و تـا    به اشتغال

لذا با ارائة مدارك زير تقاضاي صدور پروانه اشـتغال  . دكار حقوقي براي اين شركت خودداري ورزبه  هر زمان كه الزم بداند از صدور پروانه اشتغال

  .مي نمايم) پيمان مديريت(ختمان به كار حقوقي سازندگان مسكن و سا
  
  

  ..............................: تاريخ ......................................................................: امضاي مديرعامل و مهر شركت

 

  

  ...........................: كدپستي شركت .......................................................................................................:س وشمارة تلفن شركت آدر
 

  

   : )پيمان مديريت(مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال به كارحقوقي سازندگان مسكن و ساختمان

 . ) در موضوع شركت،انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.(برابراصل تصويراساسنامه، روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس وآخرين تغييرات شركت - 1

ياكاردان حداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره شركت بايد مهندس (اصل و تصوير پروانه اشتغال به كاراعضاي هيأت مديره، مديرعامل و شاغلين امتيازآور - 2

ن به استثناي رشته شهرسازي داراي پروانه اشتغال به كار باشندكه يكنفر آنان در رشته عمران و نفر بعدي مي تواند در رشته هاي هفتگانه ساختمان و يا مرتبط با آنا
اي تشخيص سازندگان مسكن وساختمان شخص راهنم 1باشد و در شركت بطور تمام وقت اشتغال به كار داشته باشند براي انتخاب نفر سوم به جدول شمارة 

 .)ضمناً مديرعامل نيز بايد داراي پروانه اشتغال بكار باشد.مراجعه شود) پيمان مديريت(حقوقي 

 .ماييدد بايد نسبت به تمديد آن اقدام ندر صورتي كه فاقد اعتبار باشو گرددپروانه هاي افراد امتياز آور در پرونده مربوطه ضبط مي *

 . اسنامه وكارت ملي اعضاي هيأت مديره، مديرعامل وكليه شاغلين درشركتتصوير شن -3

  )باذكر نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد، شماره شناسنامه(جديد مديرعامل 3×4دو قطعه عكس  -4

 )200 - فرم پ ( تكميل و امضاي فرم مشخصات عمومي شركت -5

 ) 300 - فرم پ (تكميل وامضاي فرم خوداظهاري اشتغال تمام وقت اعضاي هيأت مديره  -6

 ييد شده توسط سازمان نظام مهندسييا قراردادهاي اجراي تأ )400 - فرم پ (تكميل وارائة فرم سوابق حرفه اي اعضاي هيأت مديره و شاغلين امتيازآور  -7

 ) 500 -فرم پ ( امضاي تعهد نامه شركت -8

 )600 -فرم پ ( ائه فرم  تعهد نامه تحكيم انظباط حرفه اي توسط مديرعامل،اعضاي هيأت مديره و شاغالن امتياز آور تكميل و ار -9

  يقيحق اشتغال پروانه با آور ازيامت افراد هيكل يبرا واحد نظارت سازمان از شده اخذ ،اجرا و ينظارت،طراح تعهد عدم يگواهارائه  -10

 )ساختمان اشراق–اخذ شده از سازمان نظام كاردانها واقع در خيابان سعدي شمالي  (سازمان و دفاتر براي امتيازآوران با مدرك كارداني و يا معمار تجربيارائه گواهي عدم عضويت در  - 11

 )به دبيرخانه سازمان مراجعه شود  معرفي نامه داراييجهت اخذ (. شركترائه گواهي مفاصا حساب مالياتي ا -12

خزانه داري كل نزد بانك مركزي بنام وزارت راه و  4001036302009001ريال به حساب شماره  300ر000اصل وتصوير فيش واريزي به مبلغ  -13

 )قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران(شهرسازي

 

.مي باشد 9-12تحويل مدارك صبحها از ساعت ارائه گردد و    A4الزاماً كليه تصاوير ذكر شده فوق مي بايست در قطع: توجه 



 بسمه تعالي

 

  

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  مشخصات عمومي شركت                                                                                                     200  -پ -فرم
  :تاريخ تكميل فرم 

  :نوع ثبتي   :ثبت  ةشمار  :محل ثبت   :تاريخ ثبت   :نام كامل شركت 

  :تاريخ آخرين تغييرات   :پايه   :نوع پروانه حقوقي   :سرمايه شركت   :نام قبلي شركت 

  :همراه :                        تلفن   :كد پستي                                               :                                                                                      نشاني فعلي شركت 

  ، سهامداران و شاغلين شركتاعضاي هيأت مديرهاسامي و مشخصات 

  سمت  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف

  تاريخ تولد

شماره 

  شناسنامه

محل 

  تولد

محل 

  صدور

درصد 

  سهام

  وضعيت امتياز آوري

  در پروانه حقوقي
  مدرك و

  رشته تحصيلي

  تاريخ

فارغ 

  التحصيلي

تاريخ 

سهامدار 

  شدن
  سال  ماه  روز

  آورامتياز

  غير

  آورامتياز

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

  

....................................... :سازمان نظام مهندسي  رعضويت حقوقي د ةشمار        :                      مهر و امضاي شركت       



 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  300 - پ - فرم

  )پيمان مديريت(حقوقي سازندگان مسكن و ساختمانكارهاشتغال بپروانه اخذخوداظهاري براي

اقرار مي نمـائيم   ..........................................................كنندگان زير اعضاي هيأت مديره شركت ءانبان امضاجبدينوسيله اين      

كه به صورت تمام وقت در اين شركت اشتغال به كار داريم و در صورتيكه خالف اين اقرار نامه عمـل نمـوده يـا نمـائيم مرجـع      

صادر كننده پروانه مجاز است نسبت به ابطال پروانه اشتغال به كار حقوقي شركت و برخورد قانوني برابر قـانون نظـام مهندسـي و    

  . جانبان رفتار نمايد و آيين نامه هاي مربوط با اينكنترل ساختمان 

  سمت  پروانه اشتغالشمارة   شناسنامهة شمار  نام و نام خانوادگي  رديف
  امضاء و

  مهر نظام مهندسي

1            

  

2            

  

3            

  

4            

  

5          

  

  

6          

  

  

  

نفر آنان در  كاردان داراي پروانه اشتغال به كار باشند كه يكايد مهندس ياحداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره شركت ب الزم به توضيح است كه

م وقت رشته عمران و نفر بعدي مي تواند در رشته هاي هفتگانه ساختمان و يا مرتبط با آنان به استثناي رشته شهرسازي بوده و در شركت بطور تما

  .اشتغال به كار داشته باشند
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

 1-400 -پ -فرم   

 اي سوابق حرفه

  

 ..........................................                           :   داراي مدرك تحصيلي..................................................... آقاي  /خانم: گواهي مي شود

 

  ..................../........../........: تا تاريخ.................  /.........../........: از تاريخ.........................................          :  در رشته 

  

  دفترفني كه داراي پروانه اشتغال به �شركت مهندسي مشاور   �شركت ساختماني      �سازمان      �شهرداري       �وزارت     �با اين     

  

  :مي باشد در زمينه اجراي پروژه يا پروژه هاي ساختماني زير همكاري داشته اند..............................................: شماره» شخص حقوقي«كار
  

  رديف
  نام پروژه

  

  آدرس پروژه

    مشخصات پروژه

نوع مسئوليت در 

  پروژه

  مدت اشتغال در پروژه

نوع 

  سازه

تعداد 

  طبقات

زير

  بنا

  تاريختا   از تاريخ  به ماه

1  ...........................................            �/�/�  �/�/�  

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

�/�/�  

  

�/�/�  

3  ...........................................            �/�/�  �/�/�  

4  ...........................................            �/�/�  �/�/�  

5  ............................................            �/�/�  �/�/�  

   

  : سسهؤامضاء سرپرست واحد فني م                                                                         

 صورت مشاهده خالف واقع،درداند وشهرسازي را مجاز مي  مراتب فوق را مي پذيرد و وزارت راه صحت سسه،مؤاين   

  .اقدامهاي الزم قانوني به عمل آورد

 :سسهؤامضاء مدير و مهر م                                                                          

   

اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هستند از گواهي آيين نامه قانون  6متقاضيان دريافت پروانه كه داراي سابقه كار دريكي از موسسأت موضوع مادة

  .استفاده نمايند 2-400-و متقاضيان فاقد سابقه كار درموسسات موضوع ماده فوق از گواهي اشتغال به كار شمارة پ 1- 400 - اشتغال به فرم شماره پ

  



 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

 سوابق حرفه اي                                                               2-400 -پ -فرم     

  

 ..........................................                           :   داراي مدرك تحصيلي ..................................................... آقاي  /خانم : گواهي مي شود 

 

  ..................../........../........: تا تاريخ.................  /.........../........: از تاريخ .........................................          :  در رشته       

  

  دفترفني كه داراي پروانه اشتغال به �شركت مهندسي مشاور   �شركت ساختماني      �سازمان      �شهرداري       �وزارت     �با اين          
  

  :مي باشد در زمينه اجراي پروژه يا پروژه هاي ساختماني زير همكاري داشته اند ..............................................: شماره» شخص حقوقي«كار
  

  رديف

    مشخصات پروژه  نام پروژه

نوع مسئوليت در 

  پروژه

  مدت اشتغال در پروژه

تعداد   نوع سازه  پروژه آدرس

  طبقات

  تا تاريخ  از تاريخ  به ماه  زيربنا

1  ...........................................            �/�/�  �/�/�  

2  ............................................            �/�/�  �/�/�  

3  ...........................................            �/�/�  �/�/�  

4  ...........................................            �/�/�  �/�/�  

5  ...........................................            �/�/�  �/�/�  

  
               1-  ----------------------                                                                        -------------------  

  :كه عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان :                                                                                با اين جانبان     
              2- ----------------------                                                              -------------------  

                                                      ---------------------  
  .مي باشيم، همكاري داشته اند حرفه مهندسيو بيش از ده سال سابقه كاردر    :                                 كار مهندسي شمارة وداراي پروانه اشتغال به     

                                                    ---------------------    
، اقدامهاي وشهرسازي مجازاست در صورت مشاهده خالف واقع ييد مي باشد و وزارت راها يقين به صحت مندرجات آن مورد تأ، باين گواهي

  .الزم قانوني به عمل آورد
  --------------------------------: نام ونام خانوادگي                  ------------------------------:  نام و نام خانوادگي  

  ------------------:شماره عضويت در سازمان نظام مهندسي                   -----------------: شماره عضويت در سازمان نظام مهندسي

  :ءامضا مهرو:                                                                                           ءامضا مهرو                            

  ):امضاءمهرو(سازمان نظام مهندسي سوي دفترفني گواهان از ءامضاييد أمحل ت



 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  

  500 -پ -فرم

:كه اين شركت تعهد مينمايد  

ساختمان ه اشتغال به كار سازندگان مسكن وخصوص صدور پروانمدارك تحويلي درمندرجات اسناد و هرگونه تغيير در  -1

از تاريخ تغيير به اداره راه و شهرسازي استان زنجان و سازمان نظام مهندسي روز 15را حداكثر ظرف مدت ) ديريتپيمان م(

  .ساختمان استان زنجان بصورت كتبي اعالم نمايد

فيت عامل و شاغلين نمي توانند از ظر مدير ،راين شركت منجمله هيأت مديرهغل دآورشاتمامي اشخاص حقيقي امتياز -2

 .اشتغال شخص حقيقي خود جداگانه استفاده نمايند

را به عنوان رگاه داراي پروانه اشتغال به كاردست اقدام شركت يك نفر رئيس كا براي اجراي هريك از پروژه هاي در -3

، دستگاه نظارت، شهرداري و نظام وقت حضور داشته باشد به كارفرما تمامنماينده تام االختيار مجري كه به صورت 

 :                           ج در جدول زير مي باشديت رئيس كارگاه مطابق شرايط مندرصالح. مهندسي ساختمان استان زنجان معرفي نمايد

  هكارگا حدود صالحيت رئيس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

به  1،2،3در پايه هاي )پيمان مديريت(يي سازندگان حقوقيبناي هريك از كارهاي اجرازيرحداكثر  -4

 .مترمربع  را رعايت نمايد 10000،6000،3000ترتيب

 ، اداره راه و شهرسازي استان زنجان راساً مي تواند نسبت به ابطال پروانه رعايت موارد فوق است در صورت عدمبديهي  -5

 .   نمايدجانبان رفتارمقررات با شركت و اينو برابراقدام ) پيمان مديريت(سازندگان مسكن و ساختمان حقوقيكار اشتغال به

   

 :نام ونام خانوادگي دارندگان امضاي مجاز و مهر شركت 

  

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

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

كارگاهكاررئيس پايه پروانه اشتغال به متراژناخالص ساختمانحداكثر  تعداد طبقات از روي شالودهاكثرحد   

معمار يا عمران 3كاردان پايه  500تا   طبقه 3تا    

معمار يا عمران 2كاردان پايه  1000تا   طبقه 4تا    

معمار يا عمران 1كاردان پايه  2000تا   طبقه 5تا    

معمار يا عمران 3مهندسي پايه  3000تا   طبقه 6تا    

معمار يا عمران 2مهندسي پايه  6000تا   طبقه 7تا    

معمار يا عمران 1مهندسي پايه  10000تا   طبقه 7بيش از    



 بسمه تعالي

 

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  600 - پ - فرم

»تعهـــد نــامـــه «   

عضـو   ....................................................داراي شـماره ملـي    .................................فرزنـد  ...........................................................................اينجانب 

دارنده پروانه اشتغال به كـار مهندسـي    ..................................................سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان به شماره عضويت 

ــماره  ــورخ  ..................................................شـــ ــالم   .............................................مـــ ــيله اعـــ ــان بدينوســـ ــتان زنجـــ ــادره از اســـ   صـــ

 .....................را در روز  06/03/1396مـورخ   400/9832ابالغـي بـه شـماره     " حرفـه اي تحكيم انضـباط  "يك نسخه ميدارم 

از مرجع صدور پروانه اشتغال به كار دريافت و مطالعه نمودم و ضمن اعالم پاي بندي به مفـاد آن متعهـد     .........................مورخ 

  .نمايم مي شوم كليه مفاد آن را با دقت و توجه كامل رعايت

 

: نام و نام خانوادگي    

: تاريخ  

:امضاء و مهر   

 


