
 
 

 مدارک الزم برای دریافت مجوزصدور پروانه دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

 وارد سایت سپامک:

 https://spamak.mrud.ir 

 و گزینه راهنما)فیلم های آموزشی(  را مشاهده نموده و بعد ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور

Mojavez.ir/ 

: و بارگزاری مدارک مربوطه  

مسئول دفتر مهندسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استانتصویر کارت عضویت  -1  

تصویر پروانه اشتغال معتبر مسئول دفتر مهندسی -2  

تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان)حتما برابر اصل گردد(-3  

تصویر شناسنامه-4  

تصویر مدرک تحصیلی -5  

تصویر کارت ملی)برابر اصل گردد(-6  

4*6س رنگی دو قطعه عک-7  

صادره از سامانه پاتمک 4001036302009001تصویر رسید پرداخت الکترونیک هزینه صدور مجوز به شماره حساب -8  

https://patmak.mrud.ir 

تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه واحد فنی مهندسی-9  

تصویر سابقه بیمه-10  

اشتغالتصویر مفاصا حساب مالیاتی بعد از دریافت پروانه -11  

تصویر فرم تکمیل شده بازدید از دفتر-12  

تصویر کاربرگ های دفاتر مهندسی طراحی ساختمانتکمیل -13  

پوشه پالستیکی فایل دار رنگ قرمز-14  



 
 

2کاربرگ شماره   

 )این فرم برای دفاتر تک نفره الزم نیست(

الکترونیکی همه اعضاء دفتر در آن ثبت گردد.متن مشارکتنامه مدنی باید توسط اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد و امضاء   

 متن مشارك نامه مدنی

آئین نامه اجرایی  9و براساس ماده  1383مصوب تیر ماه  33به موجب مجموعه شیوه نامه های مصوب فصل سوم آئین نامه اجرایی ماده 

نامه به شرح  ذیل تنظیم گردید و مفاد آن وفق این شراکت  1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  1375بهمن  ماه 

قانون مدنی برای طرفین الزم االجرا است. 10ماده   

شرکاء عبارتند از: -1ماده   

مارهنام                                      نام و نام خانوادگی                       دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی به ش                  -1  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

موضوع مشارك:عبارت است از تاسیس دفتر مهندسی طراحی ساختمان به منظور ارائه خدمات مهندسی در امور ساختمان. -2ماده  

بط و شرکاء نسبت به رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن و شیوه نامه های مصوب و ضوا  -3ماده

 مقررات مربوط که جزء الینفک این مشارکت نامه است مسئول میباشند.

با انعقاد این مشارکت نامه هریک از شرکای دفتر در انجام امور مربوط به رشته و تخصصی که تشخیص صالحیت شده اند ،   -4ماده 

 مسئولیت داشته و عواقب ناشی از آن را عهده دارند.

قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند و مسئولیت  96ند نسبت به تهیه و نگهداری دفاتر قانونی موضوع ماده شرکاء متعهد میگرد -5ماده 

 پاسخگویی و انجام تعهدات بوجود آمده به عهده آنان خواهد بود.

اداری و هماهنگی امور وفق ماده دستورالعمل مربوط ، امتیاز دفتر مهندسی قابل واگذاری به غیر نیست و مسئولیت  3به استناد ماده  -6ماده 

دستورالعمل مربوط با مسئول دفتر میباشد. 8  

شرکاء نسبت به تامین مخارج و هزینه های مربوط به دفتر مهندسی از قبیل تهیه محل دفتر فاقالم و وسایل فنی و اداری،پرداخت  -7ماده 

اء خواهد رسید مسئل و متعهد میگردند.حقوق کارکنان و نظایر آن برابر  آیین نامه داخلی که به تصویب شرک  



 
 

3کاربرگ شماره   

 جمهوری اسالمی ایران

و شهرسازی راه وزارت  

ساختمانمسکن و معاونت   

 ))کاربرگ درخواست  مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان((

مهندسی و کنترل ساختمان((آئین نامه اجرایی قانون نظام  9و براساس ماده  33))موضوع فصل سوم آئین نامه اجرایی ماده   

 

 اینجانبان با مشخصات زیر:

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه و محل صدور رشته پایه شماره پروانه اشتغال

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

 

     ⃝تقاضای صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان در رشته /  رشته های : ضمن ایفاد مشارکت نامه و مدارك مورد درخواست

.ترافیک را مینمائیم      ⃝نقشه برداری      ⃝شهرسازی      ⃝تاسیسات برقی     ⃝تاسیسات مکانیکی     ⃝عمران      ⃝معماری    

 

مهندسی ساختمان ، به آدرس:اینجانب                                         مسئول دفتر   

 تلفن:                                                       فاکس:                                                  همراه:

 صحت اطالعات مندرج در این کاربرگ را گواهی و تضمین مینمایم.

 مهر و امضاء مسئول دفتر:

 تاریخ:



 
 

 

4کاربرگ شماره   

 خوداظهاری همه اعضاء دفتر )ثبت دفتر خانه اسناد رسمی گردد(

 بسمه تعالی

 

احتراماً اینجانبان  مهر و امضاء کنندگان ذیلل متعهلد میشلویم کله در هلیر دفتلر مهندسلی عضلو نمیباشلیم و اگلر خلال  ایلن باشلد 

وزارت راه و شهرسازی میتواند مجوز صادر شلده را ابالال نمایلد در ضلمن در صلورتی کله در ترکیلب شلرکاء تغییراتلی حاصلل شلود 

اً به مرجل  صلادر کننلده مجلوز اطلالع تلاپس از هملاهنگی الزم نحلوه ادامله کلار بله لحلا  حداکثر ظر  مدت یک هفته مراتب را کتب

میزان ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی مشخص گلردد، در صلورت خلروج یلک یاننلد نفلر از ترکیلب شلرکاء و علدم  اطلالع بله موقل  

ظلام مهندسلی سلاختمان اسلتان مجلوز مرج  صدور مجوز ،اداره کلل راه  و شهرسلازی  اسلتان راسلاً و یاحسلب گلزارا سلازمان ن

     دفتر مهندسی را لغو خواهد کرد.      

                                       

مهر و امضاء همه اعضاء دفتر                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5کاربرگ شماره   

 جمهوری اسالمی ایران

و شهرسازی راهوزارت   

ساختمانمسکن ومعاونت   

 ))کاربرگ معرفی مسئول دفتر و تعهد نامه شرکای دفتر((

 اینجانب )اینجانبان( با مشخصات ذیل

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه رشته پایه شماره پروانه اشتغال امضاء و مهر

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

 

با ماالعه دقیق کلیه مندرجات شرح وظایف دفتر مهندسی طراحی ساختمان و مسئول دفتر ، بدینوسیله مشارکت خودرا در تاسیس دفتر 

نقشه     ⃝شهرسازی     ⃝تاسیسات برقی     ⃝تاسیسات مکانیکی           ⃝عمران        ⃝معماری         ⃝مهندسی با گرایش /گرایشهای : معماری 

د ترافیک اعالم نموده و خانم / آقای مهندسی                                     را به عنوان مسئول دفتر معرفی مینمائیم. ضمناً متعه     ⃝برداری

میگردیم در دفتر مهندسی ساختمان دیگری عضو نبوده و کلیه قوانین ،ضوابط، مقررات و تصمیاتی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی و 

 یصالح تصویب و ابالغ میگردد رعایت نمائیم.مراج  ذ

 

 

 



 
 

6کاربرگ شماره   

 

 جمهوری اسالمی ایران

شهرسازی  راه ووزارت   

ساختمانمسکن ومعاونت   

 ))کاربرگ شرح وظابف مسئول دفتر((

یت مندرج در عقد قراردادهای مربوط به انجام خدمات مهندسی طراحی ساختمان در نهرنوب ضوابط و مقررات موجود در حدود صالح-1

 پروانه اشتغال شخص حقیقی هریک از شرکاء و ترتیباتی که شرکاء برای امضاو مبادله قراردادها وض  نموده اند.

مسئولیت و پاسخگویی در قبال تعهدات قراردادهای دفتر -2  

مسکن و شهرسازی تعیین وزارت  1378انجام خدمات و هماهنگی هایی که در شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان مصوب سال  -3

 گردیده است.

امضاو مهر کردن نقشه ها ،مدارك و دفترنه اطالعات ساختمان که پیوست شناسنامه فنی و ملکی ساختمان میباشد. -4  

انجام کلیه اموری که نیاز به مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری باسایر دستگاههای ذیربط دارد. -5  

روز ادری  مراتب را به طور  5موظف است حداکثر ظر  مدت  در صورتیکه که ترکیب شرکای دفتر تغییراتی حاصل شود ، مسئول دفتر  -6

 همزمان کتبا به سازمان مسکن و شهرسای استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرج  صدور پروانه اطالع دهد.

ی دفتر خود ،ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند.مسئول دفتر موظف است در تابلو -7  

مسئول دفتر درخواست انفصال هریک از شرکای دفتر مهندسی در صورتی خواهد پذیرفت که تمامی تعهدات شخصی خود را در مقابل  -8

عهدات او را به طور کتبی برعهده گیرد.صاحب کاران  و دفتر تا آن زمان عملی کرده و به پایان رسانده باشد و یاجایگزینی خارج از دفتر ت  

 

 

مهر و امضاء                                                                                                                                                                             

 

 

 



 
 

8و کاربرگ شماره  7کاربرگ شماره   

(در دفترخانه اسناد رسمی ثبت گردد)مسئول دفتر  تعهد نامهخود اظهاری و   

 بسمه تعالی

براساس  33خود اظهاري براي اخذ مجوز فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساختمان مربوط به فصل سوم آئين نامه اجرايي ماده 

آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 9ماده   

 

 

در ایلن دفتلر مهندسلی  پلاره وقلت /مسئول دفتلر مهندسلی اقلرار مینملایم کله بله صلورت تملام وقلت                            اینجانب  

و شهرسلازی میتوانلد براسلاس قلانون  راهاشتغال به کار دارم و در صورتی که خلال  ایلن اقلرار نامله عملل نملوده یلا نملایم. وزرات 

 نجانب رفتار نماید.نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ای

 

 مهر و امضاء دفتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

یک اصل و یک کپی از این فرم ارائه گردد(–) فرم خروج از دفتر برای اعضایی که قبالً عضو دفتر دیگری بوده اند الزامی است   

 

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری 

 با سالم:

عضااو دفتاار طراحااي   دااركت خاادماه آزماي.اا.ا.ي ................................... بااا ...... .................................احتراماااا اينجاناا  

توجه به موافقت مسئول دفتر  مدير عامل و ضمن تائياد اعا م تساويه حساام ق متقاضاي خاروف از دفتار  داركت فاو  

كليه پاروهه .ااي در تعهاد را پذيرفتاه و در قآاال آنهاا پاساه.و خاوا.  باود بوده و بدينوسيله اع م مي گردد مسئوليت 

و ضمناا متعهد مي باد  وفق ضاواب  مربوطاه تاا زماان اما ز مجاوز دفتار  داركت ماذكور جهات ورود باه .ار يا  از 

 ت.کلها .يچ.ونه درخواستي از سازمان نظام مهندسي ساختمان و آن اداره كل ندادته باد .

 

 مهر و امضاء

 تائید مسئول دفتر

مااه گذداته و باا  6ايان دفتار مهندساي  داركت خادماه آزماي.ا.ا.ي باي  از  با توجه به اينکه از آخارين تیيياراه

توجه به درخواست آقاي  خان  مهنادس ...................................مآناي بار خاروف از ايان دفتار مهندساي  داركت خادماه 

ملاي سااختمان قباا خاروف اي.اان موافقات و اعا م تساويه مآحث دوم مقارراه  15و  9ق 5آزماي..ا.ي و با توجه به مواد

 حسام نامآرده جهت استحضار تائيد مي.ردد.

مادير عامال در راب اه باا تعهاداه فارد  و .مچناين اينجانا  باه عناوان مسائول دفتار بديهي است قمسئوليت نامآرده 

خاروف اي.اان رافاس مسائوليت ايان دفتار در قآاال كار.ااي ايان متقاضي طآق ضواب  كماكان به قوه خود باقي اسات و 

 دفتر  دركت تا كنون نمي بادد.

 .مچنين متعهد مي.ردم حداكثر ظرف ي  .فته نسآت به انجام تیييراه در اين دفتر  دركت اقدام نماي .

 

 امضاء مسول دفتر و مهر دفتر

 امضاء مدیر عامل و مهر شرکت

  



 
 

 
 آدرس دفتر:


