
 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

               100 -پ  -فرم

 )پیمان مدیریت(حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان کاردرخواست تمدید/تعویض پروانه اشتغال به 
     ...............................................مدیرعامل شرکت :  ...............................................................................جانب : این     

  ............................................به شماره عضویت حقوقی :  ..............................مورخ :  ................................به شماره ثبت : 

 تعویض پروانه اشتغال به کار حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان )پیمان مدیریت( می نمایم . تمدید/با ارائۀ مدارک زیر تقاضای 
 

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

 

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

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

 

 

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

  . ارائه اصل مجوزشرکت -1

 نسخه تصویر برابراصل روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات شرکت.)شامل اعضای هیئت مدیره و آدرس شرکت (  یک -2

حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت باید مهندس یاکاردان دارای پروانه اصل پروانه اشتغال به کاراعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و شاغلین امتیازآور)ارائه  -3
سازی باشد و در ه کار باشندکه یکنفر آنان در رشته عمران و نفر بعدی می تواند در رشته های هفتگانه ساختمان و یا مرتبط با آنان به استثنای رشته شهراشتغال ب

ن شخص حقوقی )پیمان راهنمای تشخیص سازندگان مسکن وساختما 1شرکت بطور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند برای انتخاب نفر سوم به جدول شمارۀ 
 مدیریت( مراجعه شود.ضمناً مدیرعامل نیز باید دارای پروانه اشتغال بکار باشد.(

 ( ماییدد باید نسبت به تمدید آن اقدام ن)پروانه های افراد امتیاز آور در پرونده مربوطه ضبط می باشد در صورتی که فاقد اعتبار باش *

 اگر تغییراتی در نفرات  نباشد نیازی به ارائه مجدد نمیباشد . ، مدیرعامل وکلیه شاغلین درشرکتمدیرهتصویر شناسنامه وکارت ملی اعضای هیأت  -4

 (200 -فرم مشخصات عمومی شرکت )فرم پ ارائه تکمیل و  -5

 ( 300 -فرم خوداظهاری اشتغال تمام وقت اعضای هیأت مدیره )فرم پ  ارائهتکمیل و -6

( یا قراردادهای اجرای تأیید شده توسط سازمان نظام مهندسی. )مربوط به 400 -هیأت مدیره و شاغلین امتیازآور )فرم پ  تکمیل وارائۀ فرم سوابق حرفه ای اعضای -7

 افرادی که جدیدا اضافه شده اند(

 ( 500 -تعهد نامه شرکت )فرم پ  ارائه -8

 (600 -دیره و شاغالن امتیاز آور ) فرم پ توسط مدیرعامل،اعضای هیأت م" تحکیم انضباط حرفه ای  "تکمیل و ارائه فرم  تعهد نامه -9

 نیاز می باشد .  کارتابل شرکتشرکت اخذ شده از یک سال اخیر جهت تمدید و یا تعویض مجوز ارائه کارکرد  -10

 .ی قیحق اشتغال پروانه با آور ازیامت افراد هیکل یبرا سازمان خدمات فنیواحد  از شده اخذ ( .اجرا و ینظارت،طراحخدمات مهندسی ) تعهد عدم یگواهارائه  -11

 عضو امتیاز آور شرکت می باشند (  اً)مربوط به افرادی که جدید

 رائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی شرکت . ا -12

خزانه داری کل نزد بانک مرکزی به نام   IR 350100004001036302009001  ریال به حساب شماره شبا 300ر000ارائه فیش واریزی به مبلغ  -13

 ( وزارت راه و شهرسازی )قابل پرداخت در کلیه شعب بانکها

 از طریق سایت سازمان بخش کارتابل اعضاء . "شرکت  "پرداخت الکترونیکی حق عضویت )های( سالیانه -14

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

 نماید. منظور می شرکت  هایبدهی

 می باشد. 9-12ساعت تحویل مدارک صبحها از ارائه گردد و    A4: الزاماً کلیه تصاویر ذکر شده فوق می بایست در قطعتوجه 



 بسمه تعالی

 

  

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 مشخصات عمومی شرکت                                                                                                     200فرم  
 : تاریخ تکمیل فرم

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

 تاریخ آخرین تغییرات : پایه : نوع پروانه حقوقی : سرمایه شرکت : نام قبلی شرکت :

 همراه :                 تلفن :                   کد پستی :                                               نشانی فعلی شرکت :                                                                                        

 ، سهامداران و شاغلین شرکتاعضای هیأت مدیرهاسامی و مشخصات 

 سمت نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 تاریخ تولد

شماره 

 شناسنامه

محل 

 تولد

محل 

 صدور

درصد 

 سهام

 وضعیت امتیاز آوری

 در پروانه حقوقی
 مدرک و

 رشته تحصیلی

 تاریخ

فارغ 

 التحصیلی

تاریخ 

سهامدار 

 شدن
 سال ماه روز

 آورامتیاز

 غیر

 آورامتیاز

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

 

....................................... سازمان نظام مهندسی : رعضویت حقوقی د ۀشمار    مهر و امضای شرکت :                            



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 300 -پ -فرم

 (پیمان مدیریت)حقوقی سازندگان مسکن و ساختمانکارهپروانه اشتغال باخذخوداظهاری برای

اقرار میی نمیائیم    ..........................................................کنندگان زیر اعضای هیأت مدیره شرکت ءانبان امضابدینوسیله اینج      

که به صورت تمام وقت در این شرکت اشتغال به کار داریم و در صورتیکه خالف این اقرار نامه عمیل نمیوده ییا نمیائیم مرجیع      

ت و برخورد قانونی برابر قیانون نظیام مهندسیی و    صادر کننده پروانه مجاز است نسبت به ابطال پروانه اشتغال به کار حقوقی شرک

 کنترل ساختمان و آیین نامه های مربوط با اینجانبان رفتار نماید . 

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

 مهر نظام مهندسی

1      

 

2      

 

3      

 

4      

 

5     

 

 

6     

 

 

 

نفر آنان در  کاردان دارای پروانه اشتغال به کار باشند که یکاید مهندس یاحداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت ب به توضیح است کهالزم 

م وقت رشته عمران و نفر بعدی می تواند در رشته های هفتگانه ساختمان و یا مرتبط با آنان به استثنای رشته شهرسازی بوده و در شرکت بطور تما

 اشتغال به کار داشته باشند.

 



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 1-400 -پ -فرم   

 سوابق حرفه ای

  
 ..........................................                           دارای مدرک تحصیلی:   ..................................................... گواهی می شود: خانم/آقای  

 
 ..................../........../........تا تاریخ: .................  /.........../........از تاریخ: .........................................          در رشته:   

 

دفترفنی که دارای پروانه اشتغال     شرکت مهندسی مشاور       شرکت ساختمانی          سازمان          شهرداری         وزارت         با این     

 به 

 

 می باشد در زمینه اجرای پروژه یا پروژه های ساختمانی زیر همکاری داشته اند:..............................................شماره: « شخص حقوقی»کار
 

 ردیف
 نام پروژه

 

 آدرس پروژه

  مشخصات پروژه

در  نوع مسئولیت

 پروژه

 مدت اشتغال در پروژه

نوع 

 سازه

تعداد 

 طبقات

زیر

 بنا

 تا تاریخ از تاریخ به ماه

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

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

…/…/… 

 

…/…/… 

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

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

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

  

 : سسهؤامضاء سرپرست واحد فنی م                                                                         

 صورت مشاهده خالف واقع،درداند وشهرسازی را مجاز می  مراتب فوق را می پذیرد و وزارت راه صحت سسه،مؤاین   

 اقدامهای الزم قانونی به عمل آورد.

 :سسهؤامضاء مدیر و مهر م                                                                          

  

آیین نامه قانون اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستند از گواهی  6متقاضیان دریافت پروانه که دارای سابقه کار دریکی از موسسأت موضوع مادۀ

 استفاده نمایند. 2-400-و متقاضیان فاقد سابقه کار درموسسات موضوع ماده فوق از گواهی اشتغال به کار شمارۀ پ 1-400 -اشتغال به فرم شماره پ

 



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 سوابق حرفه ای                                                               2-400 -پ -فرم     

  
 ..........................................                           دارای مدرک تحصیلی :   ..................................................... گواهی می شود : خانم /آقای  

 
 ..................../........../........تا تاریخ: .........  ......../.........../........از تاریخ : .........................................          در رشته :        

 

دفترفنی که دارای پروانه      شرکت مهندسی مشاور       شرکت ساختمانی          سازمان          شهرداری         وزارت         با این          

 اشتغال به 
 

 می باشد در زمینه اجرای پروژه یا پروژه های ساختمانی زیر همکاری داشته اند :..............................................شماره: « شخص حقوقی»کار
 

 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 این جانبان :                                                                                که عضو سازمان نظام مهندسی ساخت    
              2- ----------------------                                                         ------------------- 

                                                     --------------------- 
 می باشیم، همکاری داشته اند. حرفه مهندسیو بیش از ده سال سابقه کاردر    کار مهندسی شمارۀ :                                 ودارای پروانه اشتغال به     

                                                    ---------------------   
، اقدامهای وشهرسازی مجازاست در صورت مشاهده خالف واقع یید می باشد و وزارت راها یقین به صحت مندرجات آن مورد تأ، باین گواهی

 الزم قانونی به عمل آورد.

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

 ------------------شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی:               -----------------شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی: 

 :ءامضا                                                     :                                         ءامضا                              

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



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

  500 -پ -فرم

که :این شرکت تعهد مینماید  

ساختمان سازندگان مسکن وه اشتغال به کار خصوص صدور پروانمندرجات اسناد و مدارک تحویلی درهرگونه تغییر در  -1

از تاریخ تغییر به اداره راه و شهرسازی استان زنجان و سازمان نظام مهندسی روز 15دیریت( را حداکثر ظرف مدت )پیمان م

 ساختمان استان زنجان بصورت کتبی اعالم نماید.

فیت عامل و شاغلین نمی توانند از ظر مدیر ،غل دراین شرکت منجمله هیأت مدیرهآورشاتمامی اشخاص حقیقی امتیاز -2

 اشتغال شخص حقیقی خود جداگانه استفاده نمایند.

را به عنوان رگاه دارای پروانه اشتغال به کاردست اقدام شرکت یک نفر رئیس کا برای اجرای هریک از پروژه های در -3

، دستگاه نظارت، شهرداری و نظام وقت حضور داشته باشد به کارفرما نماینده تام االختیار مجری که به صورت تمام

 ج در جدول زیر می باشد:                           یت رئیس کارگاه مطابق شرایط مندرمهندسی ساختمان استان زنجان معرفی نماید. صالح

 هکارگا حدود صالحیت رئیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
به ترتیب  1،2،3در پایه های یی سازندگان حقوقی)پیمان مدیریت(بنای هریک از کارهای اجرازیرحداکثر  -4

 متر مربع  را رعایت نماید. 10000،6000،3000

 ، اداره راه و شهرسازی استان زنجان راساً می تواند نسبت به ابطال پروانه است در صورت عدم رعایت موارد فوقبدیهی  -5

 نماید.   جانبان رفتارمقررات با شرکت و اینو برابر)پیمان مدیریت( اقدام سازندگان مسکن و ساختمان حقوقیکار اشتغال به

   
 نام ونام خانوادگی دارندگان امضای مجاز و مهر شرکت :

 

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

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

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

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

معمار یا عمران 3ان پایه کارد 500تا   طبقه 3تا    

معمار یا عمران 2کاردان پایه  1000تا   طبقه 4تا    

معمار یا عمران 1کاردان پایه  2000تا   طبقه 5تا    

معمار یا عمران 3مهندسی پایه  3000تا   طبقه 6تا    

معمار یا عمران 2مهندسی پایه  6000تا   طبقه 7تا    

یا عمرانمعمار  1مهندسی پایه  10000تا   طبقه 7بیش از    



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 
 600 -پ -فرم

«تعهـــد نــامـــه »   

عضیو   ....................................................دارای شیماره ملیی    .................................فرزنید  ...........................................................................اینجانب 

دارنده پروانه اشتغال به کیار مهندسیی    ..................................................سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان به شماره عضویت 

 صیییییادره از اسیییییتان زنجیییییان بدینوسییییییله اعیییییالم   .............................................میییییورخ  ..................................................شیییییماره 

 .....................را در روز  06/03/1396میورخ   400/9832ابالغیی بیه شیماره     " تحکیم انضـبا  حرفـه ای  "یک نسخه میدارم 

از مرجع صدور پروانه اشتغال به کار دریافت و مطالعه نمودم و ضمن اعالم پای بندی به مفیاد آن متعهید     .........................مورخ 

 .می شوم کلیه مفاد آن را با دقت و توجه کامل رعایت نمایم

 

: نام و نام خانوادگی    

: تاریخ  

 امضاء و مهر :

 
 


