
 سازی استان بوشهرو شهر راه  اداره کل

 اداره توسعه مهندسي ونظارت بر مقررات ملي وکنترل ساختمان

 سیس دفاتر مهندسي طراحي ساختمانأجهت ت مدارک مورد نیاز  
 

مربوط به درخواست  11فرم شماره تقاضای شرکای حقیقي دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسي و تکمیل  -1

      .دفتر مهندسي طراحي ساختمان توسط شرکاءمجوز فعالیت 

ک موید مربوط به تأسیس دفتر با مسئولیت رسمي و مداررکت نامه رسمي ثبت شده در دفاتر ارائه مشا -1

  .) در صورتیکه دفتر فاقد شریک باشد این بند حذف مي شود( 11و 11فرم شماره کلیه شرکاء مطابق مشترک 

  
وابط و مقرراتي که مربوط به فعالیت ضتعهد نامه شرکاء ، در خصوص انجام وظایف ، معرفي مسئول دفتر و  -1

         .(11فرم شماره ) دفتر مهندسي طراحي ساختمان است 

     .(11فرم شماره تعهد مسئول دفتر ) -1

       .کشور و تایید امضا در دفتر خانه های اسناد رسمي (11فرم شماره خود اظهاری توسط مسئول دفتر ) -1

          .اصل و تصویر کارت معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همه شرکاء-1

      .اصل و تصویر پروانه اشتغال بکار مهندسي معتبر همه شرکاء-1

         .اصل و تصویر شناسامه همه شرکاء-8

        .دو قطعه عکس مسئول دفتر مهندسي -9

یشتراز یک بو 1111111تک عضوی به مبلغ  بانکي مربوط به پرداخت عوارض مجوز فعالیت دفتر  رسید-11

خزانه داری کل بانک  11111111 1111111111119111بحساب شماره  واریز شده  ریال 11111111مبلغ  عضوبه

)در . ملي ایران( )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک  تمرکز وجوه مربوط به صدور پروانه اشتغالمرکزی بنام 

     (1111سال 

) کپي سند ملکي مکان مورد نظر و  دفتر باشد مسئولکه باید بنام مدارک رسمي مربوط به محل دفتر مهندسي  -11

      .یا کپي اجاره نامه ثبت شده در سامانه معامالت امالک و مستغالت کشور

      هندسي ساختماناز سازمان نظام م کلیه اعضا دفتر معرفي نامه  عضویت-11

  .پوشه-11

 روند صدور پروانه را تسریع مي نماید.کر : انضمام عکس های دفتر مرکزی، * تذ

 سپس پروانه صادر گردد.توسط کمیته نظارت سازمان بازدید،  مي بایست ابتدا  مکان دفتر مرکزی تذکر:**

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

 متقاضي تحویل داده مي شود.

 .و شهرسازی مراجعه نمایید راه اداره کلمهندسي  توسعهه به واحد تجهت تحویل مدارک فقط در روزهای شنبه الي دوشنبه هر هف

 11فرم شماره    



 
 

  شهرسازی و معماریمعاونت 

 هندسي طراحي ساختمان() کاربرگ در خواست مجوز فعالیت دفتر م
آیین نامه اجرایي قانون نظام مهندسي و کنترل  9و بر اساس ماده  11)موضوع فصل سوم آیین نامه اجرایي ماده  

 ساختمان(

 اینجانبان با مشخصات زیر:

 نام و نام خانوادگي ردیف
شماره شناسامه 

 و محل صدور
 شماره پروانه اشتغال پایه رشته

1      

1      

1      

1      

1      

1      

1      

8      

9      

11      

 

 ضمن ایفاد مشارکت نامه و مدارک مورد در خواست تقاضای صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسي طراحي

 تأسیسات برقي        تأسیسات مکانیکي        عمران      ساختمان در رشته / رشته های :    معماری      

 مي نمائیم .       رسازی           نقشه برداری         ترافیکشه

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

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

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

 همراه : ....................................... صحت اطالعات مندرج در این کاربرگ را گواهي و تضمین مي نمایم .

 امضاء مسئول دفتر: 

 تاریخ : 

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

 مدارک کامل است                                                                                امضاء:     

 :.......................   تاریخمدارک ناقص است                      مورد نقص ............................     

 11فرم شماره    



 

 متن مشارکت نامه مدني   

 

و بر  1181مصوب تیر ماه   11به موجب مجموعه شیوه نامه های مصوب فصل چهارم آیین نامه اجرایي ماده 

این  1111قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال  1111آیین نامه اجرایي بهمن ماه  9اساس ماده 

 قانون مدني برای طرفین الزم االجرا است. 11مه به شرح ذیل تنظیم گردید و مفاد آن وفق ماده شراکت نا

 

 اء عبارتند از : کشر -1ماده 

مهندسي  نام ....................................... نام خانوادگي ..........................................دارای پروانه اشتغال به کار-1

 اره ........................................به شم

1-.................................................. 

1-.................................................. 

1-.................................................. 

1-.................................................. 

1-.................................................. 

1-.................................................. 

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

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

11-................................................ 

 

موضوع شرکت : عبارت است از تأسیس دفتر مهندسي طراحي ساختمان به منظور ارائه خدمات مهندسي  -1ماده

 در امور ساختمان.

شرکاء نسبت به رعایت قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایي آن و شیوه نامه  -1ماده 

 این مشارکت نامه است مسئول مي باشند.های 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 تخصصي که تشخیص  -1ماده 

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

 عهده دارند.

قانون مالیاتهای مستقیم  91تعهد مي گردند نسبت به تهیه و نگهداری دفاتر قانوني موضوع ماده شرکاء م -1ماده

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

 11فرم شماره    



 

   ابل واگذاریفعالیت طراحي دفتر قائم به بقاء شراکت و تداوم همکاری تمامي شرکاء دفتر بوده و ق -1ماده 

 نمي باشد.

شرکاء نسبت به تأمین مخارج و هزینه های مربوط به دفتر مهندسي از قبیل تهیه محل دفتر، اقالم و  -1ماده 

وسایل فني و اداری ، پرداخت حقوق کارکنان و نظایر آن برابر آیین نامه داخلي که به تصویب شرکاء خواهد 

 رسید مسئول و متعهد مي گردند.

 مسئول دفتر پاسخگوی تمامي امور طراحي و مالي ساختمان در برابر صاحب کار ) کارفرما( مي باشد. -8ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11فرم شماره    



 

 

 معاونت نظام مهندسي و اجرای ساختمان 

 ) کاربرگ معرفي مسئول دفتر و تعهد نامه شرکای دفتر(
 اینجانب ) اینجانبان( با مشخصات ذیل :

ف
ردی

 

 امضاء و مهر شماره پروانه اشتغال پایه رشته امهنشماره شناس انوادگينام و نام خ

1  

 

     

1  

 

     

1  

 

     

1  

 

     

1  

 

     

1  

 

     

1  

 

     

8  

 

     

9  

 

     

11  

 

     

 

سیله مشارکت خود را با مطالعه دقیق کلیه مندرجات شرح وظایف دفتر مهندسي طراحي ساختمان و مسئول دفتر ، بدینو

 عمران       تأسیسات  مکانیکي      تأسیسات برقي         معماری     در تأسیس  دفتر مهندسي با گرایش / گرایشهای : 

ا به شهرسازی         نقشه برداری         ترافیک اعالم نموده و خانم / آقای مهندس ...........................................ر    

عنوان مسئول دفتر معرفي مي نمائیم. ضمناً متعهد مي گردیم که در دفتر مهندسي ساختمان دیگری عضو نبوده و کلیه 

و شهرسازی و مراجع ذیصالح تصویب و ابالغ مي گردد  راهقوانین ، ضوابط، مقررات و تصمیماتي که توسط وزارت 

 رعایت نمائیم.

 11فرم شماره    



  

 

  شهرسازی و معماریمعاونت    

 (رتشرح وظائف مسئول دفکاربرگ  )

 
عقد قراردادهای مربوط به انجام خدمات مهندسي طراحي ساختمان در چهار چوب ضوابط و مقررات موجود -1

از شرکاء و ترتیباتي که شرکاء برای امضاء  در حدود صالحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقي هر یک

 و مبادله قراردادها وضع نموده اند.

 ولیت و پاسخگویي در قبال تعهدات قراردادهای دفترمسئ-1

وزارت  1118انجام خدمات و هماهنگي  هایي که در شرح خدمات گروههای مهندسي ساختمان مصوب سال -1

 و شهرسازی تعیین گردیده است. راه

ساختمان  امه فني و ملکينو مهر کردن نقشه ها ، مدارک و دفترچه اطالعات ساختمان که پیوست شناس امضاء-1

 مي باشد.

انجام کلیه اموری که نیاز به مراجعه به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و شهرداری یا سایر دستگاههای -1

 ذی ربط دارد.

 1در صورتیکه در ترکیب شرکای دفتر تغییراتي حاصل شود، مسئول دفتر موظف است حداکثر ظرف مدت -1

استان و سازمان نظام مهندسي ساختمان و شهرسازی  راه اداره کلباً به روز اداری مراتب را به طور همزمان کت

 استان و مرجع صدور  پروانه اطالع دهد.

 مسئول دفتر موظف است در تابلوی دفتر خودساعات کار روزانه را به وضوح قید نماید.-1

رفت که تمامي انفصال هر یک از شرکای دفتر مهندسي در صورتي خواهد پذیمسئول دفتر در خواست  -8

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

 تعهدات او را به طور کتبي بر عهده گیرد. ،جایگزیني خارج از دفتر

 

 

 

 

 

 

 سئول دفترامضاء: م                                                                       

 11فرم شماره    



 

 بسمه تعالي

 

 خود اظهاری برای اخذ مجوز فعالیت دفتر مهندسي طراحي ساختمان مربوط به فصل سوم 

 آیین نامه اجرایي قانون  9بر اساس ماده  11آیین نامه اجرایي ماده 

 نظام مهندسي و کنترل ساختمان

 
 

..........................اقرار مي نمایم که به صورت تمام وقت اینجانب ...................................مسئول دفتر مهندسي .

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

 و شهرسازی مي تواند بر اساس قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان با اینجانب رفتار نماید .

 

 

 

 امضاء: مسئول دفتر                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11فرم شماره    



 فرم خود اظهاری اطالعات دفاتر مهندسي طراحي
 نام دفتر:                                    

  :آدرس دفتر  

 شماره تلفن :   

 کروکي دفترمرکزی:             
 

 

 مکانات دفتر:اتجهیزات و 
         تعداد دستگاههای رایانه:                                تعداد ماشین چاپ نقشه :                      تعداد تلفن مجزا:          

 نرم افزار های تخصصي                                تعداد میز نقشه کشي :                          تعداد تلکس:

 سخت افزارهای رایانه ای:                               تعداد وسایل نقلیه:                             تعداد فکس :

 تعداد کارکنان فني شرکت:                              تعداد پرسنل خدمات :                        تعداد منشي:

 ملزومات اداری متناسب با کارکنان: 

 صبح  از ...............تا................           عصر از ........... تا ..................                          اعات کار دفتر : س

 

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

 یت آن را مي پذیرم . مسئول

 رتامضاء: مسئول دف                                                                   
 مستقل بودن وضعیت فیزیکي دفتر الزامي است. -1

 .و یا رهن باید اجاره نامه رسمي ارائه گردداعضاء فني باشد و در صورت اجاره دفتر باید به نام یکي از -1

 و شهرسازی و سازمان نظام مهندسي رسانده شود. راه کل ادارهرت تغییر مکان دفتر، فوراً باطالع در صو-1

 

 نظریه کمیته کنترل دفاتر مهندسي : 

  سئول کمیتهمامضاء مورد تأیید است           مورد تأیید نیست                                            

 18فرم شماره    


