










  

  فرم تقاضاي تمديد و اصالح پروانه اشتغال بكار سازندگان حقوقي

   رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

به شماره عضويت حقوقي             با تقديم مدارك زير تقاضاي               تاحتراما، اينجانب            مدير عامل شرك

    تمديد/اصالح  مجوز شركت را دارم. 

  )   مديرعامل بايستي داراي حق امضاء باشدشركت(معتبر ارائه اصل و كپي آگهي آخرين تغييرات -١

  مفاصا حساب دارايي شركت -٢ 

  اصل پروانه اشتغال بكار شركت -٣

 كپي شناسنامه و كارت ملي  مدرك تحصيلي براي اعضاي -٥كپي پروانه اشتغال بكار حقيقي هر يك از اعضاء       اصل و  -٤

  جديد

توسط  ٢) تكميل خوداظهاري شماره ٤(فرم  ارائه خود اظهاري براي تمامي اعضاي جديد كه در دفتر خانه گواهي امضا شده-٦

 كليه اعضا هيات مديره وتكميل فرم تعهد فقط توسط مديرعامل.

  در صورت ارتقاء پايه ارائه چند نمونه پايان كار. -٧

اجتماعي كه به تاييدسازمان نظام مهندسي رسيده باشد اگر فرد بعد از اخذ مجوز اجرا از ارائه ليست بيمه از سايت تامين  -٨

  در دفترخانه الزامي مي باشد. ٥شركتهاي ديگر بيمه داشته باشد نامه مبني بر عدم اشتغال و پركردن برگه تعهد شماره

بخشنامه سازندگان) در صورت نبود  ٧براي مجريان حقوقي پايه يك و دو كسب دو امتياز در منابع مالي الزاميست(برابر بند -٩

قيمت گذاري شده باشد و بنام يكي از اعضا هيات مديره  ٢٧موارد مندرج در بخشنامه، سند مالكيت كه توسط كارشناس  ماده 

  مي باشد در خصوص مجريان پايه يك منابع مالي بايستي بنام شركت باشد.   مورد تاييد ٢باشد براي مجريان پايه 

 )www.azarsharghi.mrud.ir(جهت پرداخت مراجعه  به آدرس اينترنتي  ريال ٣٠٠ ٠٠٠ واريزي مبلغ – ١٠

  ساب مالي شركت از سازمانتسويه ح-١٣                 دو قطعه عكس جديد مدير عامل-١١

صورتجلسه عدم تعهد اعضاء خروجي از شركت(مهر و امضاء حقيقي افراد دارنده حق امضا به همراه مهر شركت انصراف و -١٢

  ومهرو امضا فرد خروجي)

  خدمات مهندسي در خصوص بالمانع بودن عضويت فرد جديد در شركت. فرم اعالم نظر-١٣

  ارائه اجاره نامه معتبر براي آدرس دفتر مجري-١٤

نفرات امتياز آور كه از سابقه آنها استفاده شده، فرد جايگزين بايستي هم پايه  فرد قبلي و داراي  ***درصورت تغيير در

  سابقه كاري برابر با فرد قبلي باشد.

  در خواست تعويض پروانه در سامانه تنديس : نام كاربري:شماره عضويت شركت                         كلمه عبور:كد ملي مدير عامل 

  



  

  اضاي تمديد و اصالح پروانه اشتغال بكار سازندگان حقيقيفرم تق

              رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  

احتراما، اينجانب           مسئول دفتر سازنده حقيقي  به شماره عضويت          با تقديم مدارك زير تقاضاي 

 دارم.تمديد/اصالح پروانه اشتغال بكار دفتر اجرا را 

                                                                                                             اصل پروانه اشتغال بكار دفتر -١ 

  كپي پروانه اشتغال بكار حقيقي -٢

اگر فرد بعد از اخذ سازمان نظام مهندسي رسيده باشد ارائه ليست بيمه از سايت تامين اجتماعي كه به تاييد -٣

در  ٥ال و پركردن برگه تعهد شمارهكتهاي ديگر بيمه داشته باشد نامه مبني بر عدم اشتغمجوز اجرا از شر

  دفترخانه الزامي مي باشد.

 )www.azarsharghi.mrud.ir(جهت پرداخت مراجعه  به آدرس اينترنتي  ريال ٣٠٠ ٠٠٠ واريزي مبلغ -٤

  دو قطعه عكس جديد مسئول دفتر -٥

  سازماناز دفتر مالي تسويه حساب  -٦

بخشنامه سازندگان مسكن و  ٧براي مهندسان پايه يك ارائه يك امتياز در بخش منابع مالي( مراجعه به بند -٧

  ساختمان) در صورت نبود موارد مندرج در بخشنامه،موارد ذيل نيز بعنوان منابع مالي مورد تاييد مي باشد:

 باشد.  قيمت گذاري شده ٢٧كپي سند مالكيت كه توسط كارشناس ماده  

 بعد از آماده كردن مدارك، ازطريق سامانه تنديس  ارسال درخواست تمديد صدور پروانه حقوقي گردد.

  حقيقيشماره دفتر dنام كاربري:               كلمه عبور:كد ملي مسئول دفتر  

  

  مهر و امضاء مسئول                                                                                       آدرس دقيق دفتر:

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                


