
  بسمه تعالی

  دفتر مهندسی طراحی ساختمانموافقت نامه عضویت در 
  مهندس آقاي / به نمایندگی خانم       دفتر مهندسی طراحی ساختمان شماره

      لغایت      از تاریخ به عنوان عضو شاغل        مهندسخانم / آقاي دفتر و جناب  به عنوان مدیر
و بعد از اتمام بـا توافـق    گردد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعقد می 33امه ماده ن شیوه 5در اجراي ماده  به مدت یکسال با شرایط ذیل

  .باشد طرفین قابل تمدید می
  شرایط قرارداد

 5مـاده   1-5منـدرج در بنـد   و عالوه بر موضـوع شـراکت    باشد میدر فعالیت طراحی ساختمان  همکاري به عنواندفتر عضویت در این  -1
.بایست از سوي طرفین رعایت شود انون مذکور بوده و هر کدام شرایط و مقررات خاص خود را دارد که میق 33نامه ماده  شیوه

قانون مذور مسئولیت امضاء و عقد قراردادهاي مربوط به انجام و ارایه خدمات مهندسـی   33نامه ماده  شیوه 5ماده  1-5-5به استناد بند  -2
هـا و مـدارك فنـی و     و مالی در قبال آنها و صاحبکاران، امضاء و ممهـور نمـودن نقشـه   طراحی ساختمان، پاسخگویی و مسئولیت اداري 

انجام کلیه اموري که نیاز به مراجعه به سازمان نظام مهندسی استان و شهرداري و سایر دستگاههاي ذیربط دارد برعهـده مسـئول دفتـر    
م توسط مسئول دفتر به عنـوان طـراح هماهنـگ کننـده توزیـع      بوده و کارهاي تعهد شده بطور عادالنه بین اعضاي داراي صالحیت الز

خواهد شد ولیکن دفتر در تکمیل ظرفیت عضو تعهدي ندارد و عضو ملزم است کار ارجـاع شـده را کـه در حـدود صـالحیت و ظرفیـت       
.اشتغال ایشان خواهد بود بپذیرد

و چنانچه عضو قصد خروج از عضویت دفتـر را داشـته باشـد    حضور عضو در نیمه اول سال موضوع قرارداد در عضویت دفتر الزامی بوده  -3
رسانی سازمان نظام مهندسـی بهتـرین حالـت ممکـن ایـن       الزم به یادآوریست براساس اطالع(فقط در نیمه دوم سال مقدور خواهد بود 

).باشد است که انعقاد قرارداد و یا زمان استعفاي و خروج عضو از شرکت در بهار هر سال صورت می
تصـرفی در آن نخواهـد داشـت و عبارتسـت از ظرفیـت پایـه مهندسـی        یت اشتغال عضو متعلق به خودش بوده و دفتر هیچ دخل و ظرف -4

جـدول   2قانون نظام مهندسی بعالوه ظرفیت حاصل از ضریب دفتر حاصل از جدول شماره  33نامه ماده  شیوه 1مندرج در جدول شماره 
.نماید نفره مصوب می 4ایی که هیئت ه نامه مذکور بعالوه درصد افزایش شیوه

ها و محاسبات طراحی و اسناد تعهدآور فنی آنرا که شخصاً اقدام نمـوده   عضو موظف است نقشه 33نامه ماده  شیوه 3-6-5در اجراي بند  -5
ـ  امضاء و با مهر خویش ممهور نماید و امضاء نقشه ین تحویـل مهـر   ها و اسناد تعهدآور فنی آن توسط وکیل یا هر شخص دیگر و همچن

برداري یا به مدیر این دفتر ممنوع بوده و در صورت مشاهده مطابق مقررات مراتـب بالفاصـله بـه     نظام عضو به شخص ثانی جهت بهره
.مراجع ذیربط جهت اقدام قانونی اعالم خواهد شد

نماید متعهد بوده و این دفتـر   ارایه می ...ا ی خود که به شرکت یا به سازمان نظام مهندسیمدارك  ها و عضو در رابطه با صحت اظهارنامه -6
قانون نظام مهندسی پیگیري قانونی از طریق مراجـع   33ماده   نامه فصل هفتم شیوه 7ماده  7-1در صورت مشاهده مشابه مندرجات بند 

.مربوط بعمل خواهد آورد و منبعد این دفتر به هیچ وجه همکاري با ایشان را نخواهد پذیرفت
اي در خـارج از دفتـر مهندسـی     قانون نظام مهندسی عضو دفتر مجاز بـه فعالیـت حرفـه    33ماده  نامه شیوه 5ماده  6-3-5ند به استناد ب

نامه مذکور فقط در کار نظارتی کـه بـا موافقـت مـدیریت دفتـر مهندسـی        شیوه 14ماده  7-4-14طراحی خود نیست مگر به استناد بند 
  .خواهد بود طراحی بالمانع
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:بنابراین عضو موظف به . ی برعهده خواهد داشتدفتر در ارجاع پرونده طراحی و نظارت به عضو مسئولیت هماهنگی و نظارت عال  -7
.باشد در دسترس دفتر بودن در طول زمان عضویت در این دفتر می :الف 

در صورتی که عضو بخواهد به دالیل موجه نسبت به ترك شهر به مدت بیش از یک ماه اقدام نماید مکلف است مراتـب را بصـورت   : تبصره 
  .و موافقت کتبی آنرا اخذ نماید و سپس نسبت به عزیمت خود اقدام نمایدکتبی به این دفتر مهندسی اعالم 

در صورتیکه عضو بیش از یک ماه در شهر حضور نداشته و یا در دسترس شرکت نباشد مدیر این دفتر مهندسی موضوع ترك شـهر یـا عـدم    
و همچنین از مصادیق نقـض بنـد    91پ، خ، ژ ماده  دسترسی دفتر به عضو یا عدم همکاري صادقانه عضو با دفتر که از مصادیق بندهاي ب،

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی جهت پیگیري و اقدام قانونی به سازمان نظام مهندسی گـزارش خواهـد    آیین 46و بند الف ماده  44ت ماده 
  .نمود تا اقدام قانونی به عمل آید

ي کار تعهد شده و همچنین موارد اداري و حقـوقی کارهـاي خـویش بـه مـدیر      ارایه گزارش فعالیت کارهاي ارجاعی در هر مرحله از اجرا: ب 
  .باشد دفتر بطور مستمر می

  .باشد رعایت کلیه ضوابط این دفتر در مورد همکاري اعضاء براساس مفاد این قرارداد می: ج 
سـاختمان و دسـتورالعملهاي وزارت مسـکن و    نامه اجرایی آن و ضوابط مبحث دوم مقررات ملـی   رعایت مفاد قانون نظام مهندسی و آیین: د 

  .باشد شهرسازي و سازمان نظام مهندسی می
دفتر براساس تکلیف خود نسبت به تکمیل کارنامه فعالیت عضو در این دفتر اقدام خواهد نمود لذا عضو با اطـالع از شـرایط عضـویت در     -8

ت اشتغال خود که برحسب دو شرایط ذیل خواهد بود ایـن قـرارداد   اي و نحوه تعلق ضریب افزایش دفتر به ظرفی این دفتر و فعالیت حرفه
.نماید را امضاء می

تعداد ماههاي عضویت عضو در طول سال است بـدیهی اسـت    nماههاي عضویت عضو است و  درصد امتیاز n=( k/12×100(حاصل : الف 
  .یش ماههاي عضویت عضو افزایش خواهد یافتچنانچه در ماههاي مختلف سال انجام کار صورت گیرد این امتیاز نسبت به افزا

دهد به ضریب حاصل از بند الـف ضـرب و سـقف     مقدار متراژي که عضو از ظرفیت اشتغال خود در طول سال در اختیار این دفتر قرار می: ب 
  .متراژ کارهاي عضو تعیین خواهد شد

است با حاصل بدست آمده از بنـد ب و احیانـاً بـه عـالوه درصـدهاي       ي عضو که در این دفتر فعالیت نموده برابر بنابراین کل ظرفیت ساالنه
نمـوده  افزایشی است که به تعداد کار و یا متراژ کل کارها و یا به هر دو آنها که از سوي هیئت چهار نفره استان اتخاذ تصمیم گردیده و ابالغ 

  .باشد
کارهاي نظارتی عضو بدون ضریب و با اطالع این دفتر انجام خواهد شد و عضو ظرفیت حقیقی خود را کـه بـراي طراحـی در اختیـار      :تذکر 

ژ پایـه  این دفتر قرار بدهد با ظرفیتی که در نظارت توسط خویش بصورت حقیقی مورد استفاده قرار داده یا قرار خواهد داد نباید از تعداد و متـرا 
در طول یک سال تجاوز نماید و این دفتر کلیه فعالیت ساالنه عضـو را در کارنامـه فعالیـت     33نامه ماده  شیوه 1ر جدول شماره عضو مندرج د

  .هاي عضو و این دفتر گزارش خواهد نمود اي ضمیمه درج و بطور ساالنه به سازمان نظام مهندسی جهت درج در پرونده حرفه
و لغو قرارداد و خروج عضو از دفتر مقدار ظرفیت امتیازدار استفاده شده عضو را به میزان سـهم ظرفیـت    بایست در زمان استعفا طرفین می: ج 

  .امتیازدار ماههاي عضویتش در دفتر، مراعات نمایند
   بایست به اندازه امتیاز افزایش ظرفیت اشتغال شرکت عضوي که مطمئن است ادامه خدمت وي یک سال کامل طول نخواهد کشید می: د 

  سهم ماههاي گذشته عضویتش قبول کار بنماید و چنانچه از امتیاز ماههاي آینده عضویتش استفاده نمایـد بـدیهی اسـت تـا زمانیکـه امتیـاز      
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بایست در عضویت دفتر باقی بماند تا امتیـاز اسـتفاده شـده مسـتهلک      استفاده شده به مقدار امتیاز ماههاي عضویت وي در شرکت برسد می 
  .ز دفتر مقدور نخواهد بودشود، فلذا قبول درخواست استعفا و لغو قرارداد عضو در چنین حالتی براي خروج ا

نامـه اجرایـی    تواند در صورت انحالل و یا در هر زمانیکه براساس مستندات قانونی با تخلف عضو از قانون نظام مهندسـی، آیـین   این دفتر می
را بـه سـازمان نظـام     هاي ابالغی وزارت راه و شهرسازي و مفاد این قرارداد مواجـه شـود مراتـب    قانون و دستورالعمل 33نامه ماده  آن، شیوه

مهندسی اعالم تا بعد از تأیید نسبت به موافقت با لغو قرارداد براساس مقررات اقدام شود بدیهی است بعـد از رفـع تعهـدات طـرفین براسـاس      
ولـیکن  . است توسط دفتر و عضو الزامی 33نامه ماده  شیوه 5ماده  6-5مقررات تسویه حساب به عمل خواهد آمد و در زمان استعفا اعمال بند 

ایـن   8لغو قرارداد که غیرموجه و غیرقانونی باشد در نیم سال اول قرارداد مقدور نیست و در نیم سال دوم قرارداد لغو قرارداد بشرطی کـه بنـد   
. قرارداد مراعات شود، بالمانع است

.قانون نظام مهندسی است 33نامه ماده  وم شیوهفصل د 5ماده  6-6-5عضو در زمان استعفا یا اتمام قرارداد موظف به رعایت بند  :تبصره 
هزینه خدمات هر کار ارایه شده به مهندس براساس تعرفه مصوب سـازمان نظـام   %   حداکثر معادلهزینه همکاري دفتر با عضو  -9

.باشد که در طول ارجاع و تحویل کار به عضو پرداخت و تسویه حساب خواهد شد مهندسی می
الذکر که به منزله تسویه حساب هر کار عضو با دفتر در زمان ارجاع آن به عضـو اسـت چنانچـه عضـو در نیمـه       فوق 12با اجراي به موقع بند 

دوم سال عضویت قصد خروج از دفتر را داشته باشد و تعهد استفاده از امتیاز دفتر را نداشته باشد به محض درخواست عضو مبنی بـر انصـراف   
باشـد   ه ارجاع پروانه اشتغال به کار دفتر مهندسی به سازمان نظام مهندسی استان جهت اصالح آن میاز عضویت از دفتر، مدیرعامل موظف ب

تواند با مراجع به سازمان نظام مهندسی نسبت بـه ارایـه مـدارکی     روز در ارایه پرونده به سازمان مزبور، عضو می 10ودر صورت تأخیر بیش از 
وي اقدام نماید و سازمان نظام مهندسی نسبت به خروج عضو از دفتر بـا تهیـه پروانـه جدیـد بـه      مبنی بر عدم همکاري مدیر دفتر با خواسته 

  .دفتر اقدام خواهد نمود
تنظیم و بعد از قرائت مفاد آن و با کسـب اطـالع   ) نسخه دفتر، نسخه عضو، نسخه نظام مهندسی( بند و در سه نسخه 10نامه در  این موافقت

  21/2ق .نی و مقررات ذکر شده این قرارداد از سوي عضو، با علم به مسئولیتهاي مربوط و بطور آگاهانه امضاء گردیداز مفاد تعهدات بندهاي قانو

  
  نام و نام خانوادگی

  مهر و امضاي

  مدیر و دفتر مهندسی طراحی ساختمان

  نام و نام خانوادگی

  مهر و امضاي

  مهندس عضو

  



  اي کارنامه فعالیت حرفه
  .....................سال  

ــاي  ــاب آقـ ــرکت   / جنـ ــانم شـ ــرکار خـ ــدس ............................................................. سـ ــالحیت .............................................................. مهنـ داراي صـ
  در نظارت...................... در طراحی و پایه ...................... پایه 

  1جدول شماره 
  .................................کارهاي ساالنه طراحی عضو تحت نظر دفتر مهندسی طراحی به شماره پروانه اشتغال 

)K هاي عضویت عضو و  درصد امتیاز ماهZD ضریب افزایش ظرفیت شاغلین دفتر(  
سـازمان  ........................................... ات هیئت چهار نفره کـه براسـاس بخشـنامه شـماره     مصوب -2ضریب دفتر ......................... %  -1از جمله با افزایش 

  .باشد نظام مهندسی ساختمان استان این دفتر شامل آن می
جمعـاً بـه   .............. % مان کمبود مهندس و افزایش منطقه محروم و ز.......... % ،  نافزایش تمام وقت بود................ % افزایش عمومی ، ........ % از جمله 

  33نامه ماده  شیوه 1نسبت به تعداد و متراژ جدول شماره ............. % مقدار 
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