
  الزم جهت تأسیس دفاتر مهندسی طراحی ساختمانمدارك 

مربـوط بـه درخواسـت مجـوز فعالیـت دفتـر مهندسـی         1نه اشتغال بکار مهندسی و تکمیل کاربرگ شماره اتقاضاي شرکاي حقیقی دارنده پرو -1

  طراحی ساختمان توسط شرکاء

وط به تأسیس دفتر با مسئولیت مشترك کلیه شرکاء مطابق کـاربرگ  و مدارك مؤید مرب دفاتر رسمیارائه مشارکت نامه رسمی ثبت شده در  -2

  شود)بند حذف می ایند باش(در صورتی که دفتر فاقد شریک  2شماره 

معرفی مسئول دفتر و تعهدنامه شرکاء درخصوص انجام وظایف، ضوابط و مقرراتی که مربوط به فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان اسـت   -3

  )3(کاربرگ شماره  د از بین شرکاي تمام وقت دفتر باشد)(مسئول دفتر بای

  )4تعهد مسئول دفتر (کاربرگ شماره  -4

  دفترخانه اسناد رسمی   در 5خوداظهاري توسط مسئول دفتر کاربرگ شماره  -5

  لیاصل و تصویر کارت م -6

  اصل و تصویر پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر همه شرکاء -7

  نامه همه شرکاءاصل و تصویر شناس -8

  دو قطعه عکس مسئول دفتر مهندسی -9

  IR  5435-0156-0631-4054-0000-1201- ریال بحساب شماره 300 000 دفتربه مبلغمجوز فعالیترداخت عوارضپبه رسیدبانکی مربوط -10

 )ارائه اصل و کپی  فیش واریزي( اداره کل راه و شهرسازي استانبنام شبا 

  نامه داراي کدرهگیري باشد.)نامه دفتر باید بنام یکی ازشرکاء دفتر باشد واجاره(سند یااجاره وط به دفترمهندسی و نشانی آنرسمی مربمدارك -11

بانک ملت شعبه پروین واقع در سازمان نظام مهندسـی،  ریال بابت ورودیه به  2 220 000ریال بابت عضویت و مبلغ  1 900 000واریز مبلغ  -12

  تأیید مدارك شرکت در سیستم. پس از ارسال و

  tandis .azarnezam.irارسال درخواست صدور از سامانه تندیس به آدرس  -13

  

 نام کاربري: شماره عضویت مسئول دفتر

  کلمه عبور: کدملی مسئول دفتر

  

  

  

  

  



  

1کاربرگ شماره 

  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت مسکن و شهرسازي

  معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان

  

  »ساختمان طراحیکاربرگ درخواست مجوز فعالیت دفتر مهندسی «

  نامه اجراییآئین 9و براساس ماده  33نامه اجرائی ماده موضوع فصل سوم آئین«

  »قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  

  اینجانبان با مشخصات زیر :

نام و نام خانوادگیردیف
شماره شناسنامه و محل 

صدور آن
ماره پروانه اشتغالشپایهرشته

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
  

  هـاي :  ی سـاختمان در رشـته / رشـته   دور مجـوز فعالیـت دفتـر مهندسـی طراحـ     ضمن ایفاد مشارکت نامه و مدارك مورد درخواست تقاضـاي صـ  

 معماري     عمران کیتأسیسات مکانی      تأسیسات برقی     شهرسازي بردارينقشه  نمایم.را میترافیک  

  ......................................................................................................... مسئول دفتر مهندسی ساختمان، به آدرس..........................................   اینجانب

......................................................  همـراه .......................................     فـاکس .....................................      تلفن.........................................................  

  قنمایم. رگ را گواهی و تضمین میصحت اطالعات مندرج دراین کارب

  امضاء مسئول دفتر :

  تاریخ :

  نظر مسئول رسیدگی مدارك :

 امضاء :                مدارك کامل است  

  تاریخ :          موارد نقص ..................  مدارك ناقص است  



2کاربرگ شماره 

  2کاربرگ شماره 

  متن مشارکت نامه مدنی

نامـه اجرایـی   آئین 9و براساس ماده  1383مصوب تیرماه  33نامه اجرائی ماده مصوب فصل سوم آئینهاي نامهبه موجب مجموعه شیوه  

 10این شرکت نامه به شرح ذیل تنظیم گردید و مفاد آن وفـق مـاده    1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  1375بهمن ماه 

  االجرا است.قانون مدنی براي طرفین الزم

  شرکاء عبارتند از : -1ماده 

  داراي پروانه اشتغال بکار مهندسی شماره        نام خانوادگی        نام -1

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

  ی ساختمان به منظور ارائه خدمات مهندسی در امور ساختمان.عبارت است از تأسیس دفتر مهندسی طراح موضوع مشارکت : -2ماده 

هاي مصوب و ضـوابط و مقـررات   نامههاي اجرائی آن و شیوهنامهن نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئینشرکاء نسبت به رعایت قانو -3ماده 

  باشند.مربوط، که جزء الینفک این مشارکت نامه است مسؤول می

انـد، مسـؤولیت   ر مربوط به رشته و تخصصی که تشخیص صالحیت شدهبا انعقاد این مشارکت نامه هر یک از شرکاي دفتر در انجام امو -4ماده 

  داشته و عواقب ناشی از آن را به عهده دارند.

قـانون مالیاتهـاي مسـتقیم اقـدام نماینـد و مسـؤولیت        96گردند نسبت به تهیه و نگهداري دفاتر قانونی موضوع مـاده  شرکاء متعهد می -5ماده 

  مده به عهده آنان خواهد بود.پاسخگویی و انجام تعهدات بوجود آ

 8دستورالعمل مربوط، امتیاز دفتر مهندسی قابل واگذاري به غیر نیست و مسؤولیت اداي و هماهنگی امـور وفـق مـاده     3به استناد ماده  -6ماده 

  باشد.دستورالعمل مربوط با مسؤول دفتر می

مهندسی از قبیل تهیه محل دفتـر، اقـالم و وسـایل فنـی و اداري، پرداخـت      هاي مربوط به دفتر شرکاء نسبت به تأمین مخارج و هزینه -7ماده 

  گردند.نامه داخلی که به تصویب شرکاء خواهد رسید مسؤول و متعهد میحقوق کارکنان و نظایر آن برابر آئین



  

  
  3کاربرگ شماره 

  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت مسکن و شهرسازي

  معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان

  

  

  »کاربرگ معرفی مسؤول دفتر و تعهدنامه شرکاي دفتر«

  

  

  (اینجانبان) با مشخصات ذیل :اینجانب 

  

امضاء و مهرشماره پروانه اشتغالپایهرشتهشماره شناسنامهنام و نام خانوادگیردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  

  

ی ساختمان و مسؤول دفتر، بدینوسیله مشارکت خود را در تأسیس دفتـر مهندسـی   ندرجات شرح وظایف دفتر مهندسی طراحبا مطالعه دقیق کلیه م

ــازي   تأسیسات برقی   تأسیسات مکانیکی     عمران   معماري با گرایش / گرایشهاي    شهرســـــــــــــــــ

 برداري  نقشه    را به عنوان مسؤول دفتر معرفـی            آقاي مهندس /اعالم نموده و خانم ترافیک

گردیم که در دفتر مهندسی ساختمان دیگري عضو نبوده و کلیه قوانین، ضوابط، مقررات و تصمیماتی که توسـط وزارت  نمائیم. ضمناً متعهد میمی

    گردد رعایت نمائیم.مسکن و شهرسازي و مراجع ذیصالح تصویب و ابالغ می

  



  
  



  4ه کاربرگ شمار

  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت مسکن و شهرسازي

  معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان

  

  

  »کاربرگ شرح وظایف مسؤول دفتر«

  

ی ساختمان در چارچوب ضوابط و مقررات موجود در حدود صالحیت منـدرج در پروانـه   طراحعقد قراردادهاي مربوط به انجام خدمات مهندسی  -1

  اند.ک از شرکاء و ترتیباتی که شرکاء براي امضاء و مبادله قراردادها وضع نمودهاشتغال شخص حقیقی هر ی

  مسؤولیت و پاسخگویی در قبال تعهدات قراردادهاي دفتر. -2

وزارت مسـکن و شهرسـازي تعیـین     1378هایی که در شرح خدمات گروههاي مهندسـی سـاختمان مصـوب سـال     انجام خدمات و هماهنگی -3

  گردیده است.

  باشد.ها، مدارك و دفترچه اطالعات ساختمان که پیوست شناسنامه فنی و ملکی ساختمان میمضاء و مهر کردن نقشها -4

  انجام کلیه اموري که نیاز به مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداري یا سایر دستگاههاي ذیربط دارد. -5

روز اداري مراتـب را بـه طـور     5تی حاصل شود، مسؤول دفتر موظـف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت      در صورتیکه در ترکیب شرکاي دفتر تغییرا -6

  همزمان کتباً به سازمان مسکن و شهرسازي استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرجع صدور پروانه اطالع دهد.

  قید نماید.مسؤول دفتر موظف است در تابلوي دفتر خود، ساعات کار روزانه را به وضوح  -7

مسؤول دفتر درخواست انفصال هر یک از شرکاي دفتر مهندسی را در صورتی خواهد پذیرفت که تمامی تعهـدات شخصـی خـود را در مقابـل      -8

  کاران و دفتر تا آن زمان عملـی کـرده و بـه پایـان رسـانده باشـد و یـا جـایگزینی خـارج از دفتـر تعهـدات او را بـه طـور کتبـی برعهـده               صاحب

  گیرد.

  

  

  

  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت مسکن و شهرسازي

  ...........ساختمان شماره ............................. طراحیدفتر مهندسی 

  استان :

  مسؤول دفتر :

  ساعات کار دفتر :                                       تلفن :



  

  

امضاء : مسؤول دفتر

  

  

  



  5کاربرگ شماره 

  

  بسمه تعالی

  

  شرقیازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانس

  واحد عضویت و صدور پروانه اشتغال به کار

  

  

  دفاتر طراحی و اجراي ساختمانخودظهاري براي اخذ پروانه اشتغال به کار 

  قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان

  

  صادره از    شماره شناسنامه      فرزند          اینجانب 

  نمایم که به عنوانبدین وسیله اقرار می      کار شماره داراي پروانه اشتغال به

نمایم لذا در صورتی که خالف این اقرارنامه فعالیت می      بصورت        دفتر در 

  مقررات ملی ساختمان قرار گیرم. فصل هفتم پیوست مبحث دوم 7ماده  1عمل نموده یا نمایم مشمول جرایم مندرج در بند 

  

  

  نام و نام خانوادگی :

  خ :تاری

  امضاء و مهر :

  

  

  

  

  

  

  

  


