بسمه تعالی

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

فرم -011-س -حقيقي -پ

درخواست تمدید /تعویض پروانه اشتغال به کار حقیقی سازندگان مسکن و ساختمان (پیمان مدیریت)
این جانب ................................................................... :دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی سازندگان مسکن و ساختمان
(پیمان مدیریت) به شمارۀ  ..... ...... ...................... :و عضویت به شمارۀ  ............................................. :در سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان با ارائه مدارک زیرتقاضای تمدید  /تعویض پروانه اشتغال را می نمایم .
امضاء و مهر نظام مهندسی متقاضی ...................................... :

 .تاریخ ....................... :

آدرس وشماره تلفن متقاضی................................................................................................................................................... :
کدپستی محل اقامت.................................................... :
مدارک مورد نیاز برای تمدید  /تعویض پروانه اشتغال به کار حقیقی سازندگان مسکن و ساختمان(پیمان مدیریت) :

 -1ارائه اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی پیمان مدیریت
 -2ارائه تصویر پروانه اشتغال بکار حقیقی دارای اعتبار.
* پروانه مذکور در پرونده مربوطه ضبط می باشد در صورتی که فاقد اعتبار باشد باید نسبت به تمدید آن اقدام نمایید /توضیح اینکه تاریخ اعتبار پروانه اشتتغال درخواستتی
مطابق با اعتبار پروانه اشتغال شخص حقیقی صادر می گردد

 -3ارائه تصویرکارت عضویت معتبردر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 -4دو قطعه عکس  3×4جدید(باذکر نام و نام خانوادگی  ،تاریخ تولد ،شماره شناسنامه)

 -5تکمیل و ارائۀ تعهد نامه(فرم -222-س -حقیقی -پ )
 -6جهت تمدید و یا تعویض پروانه اشتغال ارائه کارکرد اخذ شده از کارتابل متقاضی نیاز می باشد .
 -7ارائه مفاصا حساب

مالیاتی از اداره دارایی(.جهت اخذ معرفی نامه دارایی به دبیرخانه سازمان مراجعه فرمایید)

 -8اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ 222ر 62ریال به حساب شماره  4221236322221221خزانه داری کل نزد بانک مرکزی
به نام وزارت راه و شهرسازی(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران).
 -1تکمیل و ارائه فرم خود اظهاری مربوط به اخذ پروانه سازندگان مسکن و

ساختمان(پیمان مدیریت)

توجه  :الزاماً کلیۀ تصاویرذکر شده فوق می بایست در قطع  A4ارائه گردد و تحویل مدارک صبحها از ساعت  1-12می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

بسمه تعالی

استان زنجان

فرم -222-س -حقیقی -پ

تعهدنامه تمدید/تعویض پروانه اشتغال به کار حقیقی سازندگان مسکن و ساختمان (پیمان مدیریت)
این جانب ..............................................................................متقاضی تمدید/تعویض پروانه اشتغال به کار حقیقی سازندگان
مسکن و ساختمان(پیمان مدیریت) بدینوسیله متعهد و ملتزم می شوم که :
 -1پروانه اشتغال به کارحقیقی سازندگان مسکن و ساختمان (پیمان مدیریت)را صرفاً برای اجرای قراردادهایی که به روش پیمان
مدیریت میباشد مورد استفاد قراردهم .
 -2تعدادکار مجاز یک کار می باشد وچنانچه آن کار به مرحله اتمام عملیات سفتکاری برسد می توانم کاردیگری را تقبل تعهد اجرا
نمایم مشروط بر اینکه برای کاراول خود یک نفر رئیس کارگاه مطابق شرایط مندر ج در جدول زیر تعیین نمایم:
حدود صالحیت رئیس کارگاه
پایه پروانه اشتغال به کاررئیس کارگاه

حداکثر متراژ ناخالص ساختمان

حداکثر تعداد طبقات از روی شالوده

کاردان پایه  3معمار یا عمران

تا 522

تا  3طبقه

کاردان پایه  2معمار یا عمران

تا 1222

تا  4طبقه

کاردان پایه  1معمار یا عمران

تا 2222

تا  5طبقه

مهندسی پایه  3معمار یا عمران

تا 3222

تا  6طبقه

مهندسی پایه  2معمار یا عمران

تا 3522

تا  7طبقه

بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق ،اداره راه و شهرسازی استان زنجان راساً می تواند نسبت به ابطال پروانه اشتغال به
کار حقیقی سازندگان مسکن و ساختمان (پیمان مدیریت) و برخورد قانونی برابر مقررات با این جانب رفتار نماید .

امضاء و مهر نظام مهندسی متقاضی ........................................ :
تاریخ ....................... :

بسمه تعالی

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

خوداظهاری برایاخذپروانه اشتغال بهکارحقیقی سازندگان مسکن و ساختمان(پیمان مدیریت)

بهههههه اسهههههتناد بهههههه نامهههههه شهههههماره  82/34223مهههههور  1316/21/23اداره کهههههل راه و شهرسهههههازی اسهههههتان زنجهههههان
بدینوسیله اینجانب ..............................................................بعنوان سازنده حقیقی اقرار می نمایم که به صورت تمام وقت وظایف محوله در کارگاه
ساختمانی را به انجام برسانم  .در صورتیکه خالف این اقرار نامه عمل نمایم مرجع صادر کننده پروانه مجاز است نسهبت بهه ابطهال
پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان شخص حقیقی و برخورد قانونی برابرقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئهین
نامه های مربوطه با اینجانب رفتار نماید.

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره شناسنامه

شماره پروانه اشتغال

امضا و مهر نظام مهندسی

