
 

  تعهد نامه

                    عضو حقيقي شماره                                                               اينجانب
  مديرعامل شركت حقوقي

   

  داراي پروانه اشتغال بكار شماره                                             پايه                            رشته

  مطالعه موارد ذيل و با اطالع از مفاد آن ملزم به رعايت تمامي موارد خواهم بود.ضمن 

هر زمان براي وزارت راه و شهرسازي محرز شود كه موارد اعالمي توسط شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي رعايت 
  گردد.مي ن

 ١٣٧٥و كنترل ساختمان مصوب  آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي ٢٣ماده  "ح"و"ج"ي يا بندهاي فشخص خاطي به شوراي انتظامي معر

  با تعليق پروانه اشتغال بكار،دارنده آن تا رفع تعليق مجاز به فعاليت بر اساس پروانه نمي باشد. درباره وي اعمال خواهد شد.

  صوري است. اسامي يا فعاليت مديرعامل و اعضاي هيات مديره و شاغالن در شخص حقوقي - الف

  پذيرش تعهد يا كارها يا تائيديه ها بصورت صوري انجام شده است.-ب

  صورتجلسات يا تائيديه ها بصورت سفيد امضا يا غيرواقعي بوده است. برگ هاي تعهد،-پ

  مهر شخص حقيقي به شخص حقوقي يا اشخاص غير واگذار شده است. -ت

  به شخص حقوقي واگذار يا اجاره داده شده يا فروخته شده است.پروانه اشخاص حقيقي بدون كار و فعاليت واقعي  -ث

  شخص حقوقي تغييرات ثبتي را در مهلت مقرر در اين شيوه نامه به مراجع مربوط اعالم نكرده است.- ج

  شخص حقيقي يا حقوقي بدون دليل موجه از ارائه خدمات خوداري مي كند.- چ

  صالحيت را از دست داده است. شخص حقيقي يا حقوقي به هر دليل شرايط احراز- ح

ارائه خدمات طراحي، نظارت يا پيمانكاري يا ساير خدمات مهندسي ساختمان يا مداخله در اين امور يا واسطه شدن در انجام اين خدمات  - خ

  ه است.براي ساير مهندسان و اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط شخص حقيقي يا حقوقي يا اشخاص امتياز آور شخص حقوقي صورت گرفت

      ءمهر و امضا                                                                                                                                

  *تكميل اين فرم توسط مديرعامل الزاميست.

١  

  



  خوداظهاري

مدير كل دفتر سازمانهاي نظام مهندسي و تشكلهاي حرفه اي وزرات  ٢٠/١٠/٩٥مورخ  ٤٣٠/٥١٨٧٠با عنايت به ابالغ بخشنامه شماره 

عضويت  "، كه اعالم ميدارد١٣٧٣ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب  ٤راه و شهرسازي در مورد رعايت تبصره 

بدينوسيله  "كاركنان دولت ممنوع استدر هيات مديره انواع شركتهاي خصوصي جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي 

استان             اينجانب                                               به شماره ملي                      و به شماره عضويت نظام مهندسي ساختمان 

سي                               اعالم و اظهار مي مديرعامل/عضو هيات مديره شركت                           به شماره عضويت نظام مهند

  نمايم كه مشمول تبصره فوق نمي باشم.

  

  مهر و امضاء                                                        

  *تكميل اين فرم توسط مدير عامل و تمامي اعضاي هيات مديره شركتها الزم مي باشد.

...................................................................................................................................................................................................................................  

   خوداظهاري

مدير كل دفتر سازمانهاي نظام مهندسي و تشكلهاي حرفه اي وزرات  ٢٠/١٠/٩٥مورخ  ٤٣٠/٥١٨٧٠با عنايت به ابالغ بخشنامه شماره 

عضويت  "، كه اعالم ميدارد١٣٧٣ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب  ٤راه و شهرسازي در مورد رعايت تبصره 

بدينوسيله  "براي كاركنان دولت ممنوع استدر هيات مديره انواع شركتهاي خصوصي جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات 

ن             اينجانب                                               به شماره ملي                  و به شماره عضويت نظام مهندسي ساختمان استا

دسي                               اعالم و اظهار مي مديرعامل/عضو هيات مديره شركت                           به شماره عضويت نظام مهن

  نمايم كه مشمول تبصره فوق نمي باشم.

  مهر و امضاء                                                                                                                        

  اعضاي هيات مديره شركتها الزم مي باشد.*تكميل اين فرم توسط مدير عامل و تمامي 

٢  

  



  بسمه تعالي

  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي

  واحد عضويت و صدور پروانه اشتغال بكار

  حقيقيخوداظهاري براي اخذ پروانه اشتغال بكار سازندگان 

  

                                 اينجانب                                    فرزند                       شماره شناسنامه                      صادره از                   

                                                          داراي پروانه اشتغال بكار شماره                     بدين وسيله اقرار مي نمايم كه به عنوان 

بصورت                                           فعاليت مي نمايم لذا در صورتي كه خالف اين                                  دفتردر 

مبحث دوم مقررات ملي ساختمان قرار فصل هفتم پيوست  ٧ماده  ١در بند  اقرار نامه عمل نموده يا نمايم مشمول جرايم مندرج

  گيرم.

  نام و نام خانوادگي:                                                            

  تاريخ:                                           

  امضاء و مهر:                                                  

ر بخش هاي دولتي يا خصوصي يا موسسات و نهادهاي عمومي به لحاظ اشتغال به كار شاغل تمام وقت: شخصي كه د

  مربوط به اين شيوه نامه از سوي كارفرما بيمه شده باشد. ديگري غير از مشاغل

  )٢٩- ١مبحث دوم مقررات ملي ساختمان نظامات اداري بند ١٧(صفحه 

  (اين خوداظهاري بايستي در دفتر خانه گواهي امضاء شود)

  

٣  



  بسمه تعالي

  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي

   واحد عضويت و صدور پروانه اشتغال بكار

  حقوقيخوداظهاري براي اخذ پروانه اشتغال بكار سازندگان 

  

                                 اينجانب                                    فرزند                       شماره شناسنامه                      صادره از                   

                                                          داراي پروانه اشتغال بكار شماره                     بدين وسيله اقرار مي نمايم كه به عنوان 

  تبصورت                 فعالي               ثبت شد ه به شماره                        شركتدر 

فصل هفتم  ٧ماده  ١در بند  مي نمايم لذا در صورتي كه خالف اين اقرار نامه عمل نموده يا نمايم مشمول جرايم مندرج

  ث دوم مقررات ملي ساختمان قرار گيرم.پيوست مبح

  نام و نام خانوادگي:                                                            

  تاريخ:                                           

  امضاء و مهر:                                                  

خش هاي دولتي يا خصوصي يا موسسات و نهادهاي عمومي به لحاظ اشتغال به كار شاغل تمام وقت: شخصي كه در ب

  ديگري غير از مشاغل مربوط به اين شيوه نامه از سوي كارفرما بيمه شده باشد.

  )٢٩- ١مبحث دوم مقررات ملي ساختمان نظامات اداري بند ١٧(صفحه 

  (اين خوداظهاري بايستي در دفتر خانه گواهي امضاء شود)

  

٤  



  

  تعهد نامه

  (اظهار نامه)

پروانه اشتغال اينجانب..............عضو شماره.............. سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي درخواست تغيير و تمديد يا ارتقاء 

عنوان مسئول/ عضو امتياز آور بكار سازندگان مسكن و ساختمان شخص حقيقي/ شخص حقوقي به شماره پروانه اشتغال.............. را به 

به دارم.ليكن عليرغم ارائه خود اظهاري محضري جهت صدور پروانه در مورخ............... مبني  بر تمام وقت بودن خويش در مسئوليت مذكور، 

فصل  ٢٩-١امر با توجه به بندهاي جهت تداوم سابقه بيمه خويش از طريق شركت................. نسبت به واريز حق بيمه اقدام نموده ام كه اين 

 ٢ماده  ٤فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و بند  ٩ماده  ٤-١-٩فصل چهارم و  ١٣ماده  ٤-١٣اول(تعريف شاغل تمام وقت)

ائه شده فوق ، مغاير با خواظهاري  ار ٠٢/١١/٨٧مورخ  ٠٢/١٠٠/٥٦٠٦دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان ابالغي به شماره 

  مي باشد.

لذا بمنظور تطبيق وضعيت خويش با ضوابط مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و دستورالعمل مربوطه از تاريخ.................. نسبت به قطع 

  ........................اقدام نموده ام.پرداخت حق بيمه خويش مطابق نامه شماره ........................... مورخ...................... از شركت/ اداره ....

با توجه به جميع جوانب و با آگاهي كامل از صحت مطالب اين تعهد نامه و اطالع كامل از مقررات و ضوابط مربوطه و بخشنامه شماره 

....................فعاليت داشته و اعالم مي دارم كه بطور تمام وقت با پروانه اشتغال حقيقي/ حقوقي به شماره... ٢٦/١٢/٩٦مورخ  ٤٣٠/٣٠١٠٥٢

خواهم داشت. لذا ضمن رعايت كليه ضوابط و مقررات فوق به هيچ عنوان در ساير اشخاص حقوقي يا بصورت شخص حقيقي نيز فعاليت حرفه 

  واهم بود:اي نخواهم داشت و در صورت مشاهده و يا بروز موارد مغاير و خالف اين اظهار نامه ، اينجانب مشمول شرايط زير خ

آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، پروانه اشتغال فوق بطور طبيعي و يك جانبه از درجه اعتبار  ٢٣الف: طبق بند ح ماده 

  ساقط خواهد شد.

ختمان اشخاص ضمن جلوگيري از ادمه فعاليت شخص حقوقي سازنده مسكن و سا ٢٦/١٢/٩٦مورخ  ٤٣٠/٣٠١٠٥٢ب: مطابق بخشنامه شماره 

  حقيقي متخلف امتياز آور و تمام وقت شخص حقوقي مذكور به شوراي انتظامي نظام مهندسي استان معرفي خواهد شد.

  آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مشمول خواهد بود. ٩١پ: مصاديق تخلف ناشي از نقض مفاد اين تعهد نامه ماده 

  

  مهر و امضاء دفترخانه             در دفترخانه                     تارخ ثبت          شماره ثبت             مهر و امضاء مهندس   

  

٥  



  

  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               تشركاحتراما، اينجانب            مدير عامل 

    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 جديد -٥كپي پروانه اشتغال بكار حقيقي هر يك از اعضاء        -٤

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

 فقط توسط مديرعامل.كليه اعضا هيات مديره وتكميل فرم تعهد 

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

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

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

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 

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

 .قابل پرداخت در سازمانريال  ٣٠٠ ٠٠٠فيش بانكي 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 

  

  



  

  تقاضاي تمديد و اصالح پروانه اشتغال بكار سازندگان حقيقيفرم 

              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 كه به تاييد ارائه ليست بيمه از سايت تامين اجتماعي -٣

در  ٥ال و پركردن برگه تعهد شمارهمجوز اجرا از شركتهاي ديگر بيمه داشته باشد نامه مبني بر عدم اشتغ

  .دفترخانه الزامي مي باشد.

 قابل پرداخت در سازمانريال  ٣٠٠ ٠٠٠فيش بانكي مبلغ  -٤

  سئول دفتردو قطعه عكس جديد م -٥

  از سازماندفتر 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:

 قيمت گذاري شده باشد.  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:

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               


