
 سازي استان بوشهرو شهر راه  اداره کل

 اداره توسعه مهندسی ونظارت بر مقررات ملی وکنترل ساختمان
 سیس دفاتر مهندسی طراحی ساختمانأجهت ت مدارك مورد نیاز  

 

 

مربوط به  کار برگ شماره یکتقاضاي شرکاي حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی و تکمیل  -1

     � .الیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان توسط شرکاءدرخواست مجوز فع

ك موید مربوط به تأسیس دفتر با مسئولیت رسمی و مداررکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر ارائه مشا -2

   � .( در صورتیکه دفتر فاقد شریک باشد این بند حذف می شود) 2کاربرگ شماره کلیه شرکاء مطابق مشترك 

وابط و مقرراتی که مربوط به فعالیت ضو تعهد نامه شرکاء ، در خصوص انجام وظایف ،  معرفی مسئول دفتر -3

      �   .)3( کاربرگ شماره دفتر مهندسی طراحی ساختمان است 

    � .)4تعهد مسئول دفتر ( کاربرگ شماره -4

      � .)5خود اظهاري توسط مسئول دفتر ( کار برگ شماره -5

     �     .بر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همه شرکاءاصل و تصویر کارت معت-6

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

      �   .اصل و تصویر شناسامه همه شرکاء-8

   �     .دو قطعه عکس مسئول دفتر مهندسی -9

بحساب واریز شده  ریال 000/300مبلغ عالیت دفتر  به بانکی مربوط به پرداخت عوارض مجوز ف رسید -10

تمرکز وجوه مربوط به صدور پروانه خزانه داري کل بانک مرکزي بنام  35010000 4001036302009001شماره  

  � .   (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران)  اشتغال

     � دفتر باشد. ولمسئکه باید بنام مدارك رسمی مربوط به محل دفتر مهندسی  -11

 �     از سازمان نظام مهندسی ساختمان کلیه اعضا دفتر معرفی نامه  عضویت-12

 � .پوشه-13

 
 روند صدور پروانه را تسریع می نماید.کر : انضمام عکس هاي دفتر مرکزي، * تذ

 نه صادر گردد.سپس پرواتوسط کمیته نظارت سازمان بازدید،  می بایست ابتدا  مکان دفتر مرکزي تذکر:**

) به 1طبق مشخصات مصوب بر اساس مبحث دوم (پیوست  ،ارائه تصویر تابلو دفتر***تذکر : پس از صدور، اصل پروانه در صورت 

 متقاضی تحویل داده می شود.

 .نماییدو شهرسازي مراجعه  راه اداره کلمهندسی  توسعهه به واحد تجهت تحویل مدارك فقط در روزهاي شنبه الی دوشنبه هر هف

 

 11فرم شماره    



 
 

  شهرسازي و معماريمعاونت 

 ( کاربرگ در خواست مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان)
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل  9و بر اساس ماده  33(موضوع فصل سوم آیین نامه اجرایی ماده  

 ساختمان)

 اینجانبان با مشخصات زیر:

 نام و نام خانوادگی ردیف
ماره شناسامه ش

 و محل صدور
 شماره پروانه اشتغال پایه رشته

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 ضمن ایفاد مشارکت نامه و مدارك مورد در خواست تقاضاي صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی

 تأسیسات برقی        تأسیسات مکانیکی        عمران      معماري         ساختمان در رشته / رشته هاي : 

 می نمائیم .       شهرسازي           نقشه برداري         ترافیک

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

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

 .......................................... فکس: ................................................................................................. تلفن : .......

 همراه : ....................................... صحت اطالعات مندرج در این کاربرگ را گواهی و تضمین می نمایم .

 امضاء مسئول دفتر: 

 تاریخ : 

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

 مدارك کامل است                                                                                امضاء:     

 :مدارك ناقص است                      مورد نقص ...................................................   تاریخ     

 12فرم شماره    



 

 متن مشارکت نامه مدنی   

 

و بر  1383مصوب تیر ماه   33به موجب مجموعه شیوه نامه هاي مصوب فصل چهارم آیین نامه اجرایی ماده 

این  1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  1375ی بهمن ماه آیین نامه اجرای 9اساس ماده 

 قانون مدنی براي طرفین الزم االجرا است. 10شراکت نامه به شرح ذیل تنظیم گردید و مفاد آن وفق ماده 

 

 اء عبارتند از : کشر -1ماده 

.....................................داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی نام ....................................... نام خانوادگی .....-1

 به شماره ........................................

2-.................................................. 

3-.................................................. 

4-.................................................. 

5-.................................................. 

6-.................................................. 

7-.................................................. 

8-.................................................. 

9-.................................................. 

10-................................................ 

 

موضوع شرکت : عبارت است از تأسیس دفتر مهندسی طراحی ساختمان به منظور ارائه خدمات مهندسی  -2ماده

 در امور ساختمان.

شرکاء نسبت به رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه هاي اجرایی آن و شیوه نامه  -3ماده 

 این مشارکت نامه است مسئول می باشند.هاي مصوب و ضوابط و مقررات مربوط که جزء الینفک 

با انعقاد این مشارکت نامه هر یک از شرکاء نسبت به انجام امور متناسب با رشته تخصصی که تشخیص  -4ماده 

صالحیت شده اند، در برابر مسئول دفتر که طراح ساختمان است مسئولیت داشته و عواقب ناشی از آن را به 

 عهده دارند.

قانون مالیاتهاي مستقیم  96تعهد می گردند نسبت به تهیه و نگهداري دفاتر قانونی موضوع ماده شرکاء م -5ماده

 به عهده آنان خواهد بود. هو مسئولیت پاسخگویی و انجام تعهدات بوجود آمد اقدام نمایند

 13فرم شماره    



 

   فعالیت طراحی دفتر قائم به بقاء شراکت و تداوم همکاري تمامی شرکاء دفتر بوده و قابل واگذاري -6ماده 

 نمی باشد.

شرکاء نسبت به تأمین مخارج و هزینه هاي مربوط به دفتر مهندسی از قبیل تهیه محل دفتر، اقالم و  -7ماده 

ن برابر آیین نامه داخلی که به تصویب شرکاء خواهد وسایل فنی و اداري ، پرداخت حقوق کارکنان و نظایر آ

 رسید مسئول و متعهد می گردند.

 مسئول دفتر پاسخگوي تمامی امور طراحی و مالی ساختمان در برابر صاحب کار ( کارفرما) می باشد. -8ماده 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14فرم شماره    



 
 

 معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان 

 ئول دفتر و تعهد نامه شرکاي دفتر)( کاربرگ معرفی مس
 اینجانب ( اینجانبان) با مشخصات ذیل :

ف
ردی

 

 امضاء و مهر شماره پروانه اشتغال پایه رشته امهنشماره شناس نام و نام خانوادگی

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

6  

 

     

7  

 

     

8  

 

     

9  

 

     

10  

 

     

 
با مطالعه دقیق کلیه مندرجات شرح وظایف دفتر مهندسی طراحی ساختمان و مسئول دفتر ، بدینوسیله مشارکت خود را 

 عمران       تأسیسات  مکانیکی      تأسیسات برقی         معماري     در تأسیس  دفتر مهندسی با گرایش / گرایشهاي : 

ترافیک اعالم نموده و خانم / آقاي مهندس ...........................................را به    شهرسازي         نقشه برداري          

عنوان مسئول دفتر معرفی می نمائیم. ضمناً متعهد می گردیم که در دفتر مهندسی ساختمان دیگري عضو نبوده و کلیه 

و مراجع ذیصالح تصویب و ابالغ می گردد  و شهرسازي راهقوانین ، ضوابط، مقررات و تصمیماتی که توسط وزارت 

 رعایت نمائیم.

 15فرم شماره    



  

 

  شهرسازي و معماريمعاونت    

 )رتشرح وظائف مسئول دف( کاربرگ 

 
عقد قراردادهاي مربوط به انجام خدمات مهندسی طراحی ساختمان در چهار چوب ضوابط و مقررات موجود -1

از شرکاء و ترتیباتی که شرکاء براي امضاء  ی هر یکدر حدود صالحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیق

 و مبادله قراردادها وضع نموده اند.

 مسئولیت و پاسخگویی در قبال تعهدات قراردادهاي دفتر-2

وزارت  1378انجام خدمات و هماهنگی  هایی که در شرح خدمات گروههاي مهندسی ساختمان مصوب سال -3

 و شهرسازي تعیین گردیده است. راه

امه فنی و ملکی ساختمان نو مهر کردن نقشه ها ، مدارك و دفترچه اطالعات ساختمان که پیوست شناس امضاء-4

 می باشد.

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

 ذي ربط دارد.

 5راتی حاصل شود، مسئول دفتر موظف است حداکثر ظرف مدت در صورتیکه در ترکیب شرکاي دفتر تغیی-6

استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرسازي  راه اداره کلروز اداري مراتب را به طور همزمان کتباً به 

 استان و مرجع صدور  پروانه اطالع دهد.

 قید نماید. مسئول دفتر موظف است در تابلوي دفتر خودساعات کار روزانه را به وضوح-7

انفصال هر یک از شرکاي دفتر مهندسی در صورتی خواهد پذیرفت که تمامی مسئول دفتر در خواست  -8

را در مقابل صاحب کاران و دفتر تا آن زمان عملی کرده  و به پایان رسانده باشد و یا  تعهدات شخصی خود

 .تعهدات او را به طور کتبی بر عهده گیرد ،جایگزینی خارج از دفتر

 

 

 

 

 

 

 امضاء: مسئول دفتر                                                                       

 16فرم شماره    



 

 بسمه تعالی

 

 خود اظهاري براي اخذ مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان مربوط به فصل سوم 

 آیین نامه اجرایی قانون  9بر اساس ماده  33آیین نامه اجرایی ماده 

 مهندسی و کنترل ساختمان نظام

 
 

اینجانب ...................................مسئول دفتر مهندسی ...........................اقرار می نمایم که به صورت تمام وقت 

 راهدر این دفتر مهندسی اشتغال به کار دارم و در صورتی که خالف این اقرار نامه عمل نموده یا نمایم وزارت 

 ازي می تواند بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با اینجانب رفتار نماید .و شهرس

 

 

 

 امضاء: مسئول دفتر                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17فرم شماره    



 فرم خود اظهاري اطالعات دفاتر مهندسی طراحی
              نام دفتر:                       

  :آدرس دفتر  

 شماره تلفن :   
 کروکی دفترمرکزي:             

 

 

 امکانات دفتر:تجهیزات و 
         تعداد دستگاههاي رایانه:                                تعداد ماشین چاپ نقشه :                      تعداد تلفن مجزا:          

 تعداد میز نقشه کشی :                          تعداد تلکس:                              نرم افزار هاي تخصصی  

 سخت افزارهاي رایانه اي:                               تعداد وسایل نقلیه:                             تعداد فکس :

 داد پرسنل خدمات :                        تعداد منشی:تعداد کارکنان فنی شرکت:                              تع

 ملزومات اداري متناسب با کارکنان: 

 صبح  از ...............تا................           عصر از ........... تا ..................                          ساعات کار دفتر : 

 

ات خالف واقعیت درج شده باشد، ع.... صحت مندرجات این فرم را تایید نموده و چنانچه اطالاینجانب ........................

 مسئولیت آن را می پذیرم . 

 رتامضاء: مسئول دف                                                                   
 مستقل بودن وضعیت فیزیکی دفتر الزامی است. -1

 .و یا رهن باید اجاره نامه رسمی ارائه گردداعضاء فنی باشد و در صورت اجاره یکی از  دفتر باید به نام-2

 و شهرسازي و سازمان نظام مهندسی رسانده شود. راه کل ادارهدر صورت تغییر مکان دفتر، فوراً باطالع -3

 

 نظریه کمیته کنترل دفاتر مهندسی : 

  سئول کمیتهمامضاء                                           مورد تأیید است           مورد تأیید نیست  

 18فرم شماره    


