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 بسمه تعالي

ساختمان طراحي فعاليت دفاتر مهندسي مجوزمدارك الزم جهت صدور  

موجود در سايت ) فرم هاي به روز شده ي تقاضاي شركاي حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي و تكميل فرم هاي ذيل  -1

 سازمان نظا مهندسي ساختمان استان(

دفترفرم درخواست مجوزفعاليت  -1فرم شماره   

متن مشاركت نامه مدني  ثبت شده در دفاتر رسمي و مدارك مويد مربوط به تاسيس دفتر با مسئوليت مشترك كليه   - 2فرم شماره

 شركاء)متن مشاركت نامه مدني بايد توسط دفتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد.() اين فرم براي دفاتر تك نفره الزم نيست(

 فرم شماره 3-  فرم خوداظهاري مسئول دفتر) در دفترخانه اسناد رسمي ثبت گردد.( ) اين فرم براي دفاتر تك نفره الزم نيست( 

) در دفترخانه اسناد رسمي ثبت گردد.(فرم خوداظهاري همه اعضاء دفتر  -4فرم شماره  

فرم معرفي مسئول دفتر و تعهد نامه شركاي دفتر   - 5فرم شماره  

فرم شرح وظايف مسئول دفتر   - 6 فرم شماره  

يك اصل و يك كپي از اين فرم  -براي اعضايي كه قبال عضو دفتر ديگري بوده اند الزامي است )فرم خروج از دفتر  - 7 فرم شماره

 ارائه گردد(

 تصوير كارت معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همه شركاء -2

 كليه اعضاي دفترتصوير و اصل پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر  -3

 متقاضيانوكارت ملي  تصوير شناسنامه  -4

آدرس دقيق دفتر همراه با كدپستي و مهر و   +)اجاره نامه معتبر و يا كپي برابر با اصل سند مالكيت( دفترمدارك مربوط به محل  -5

 امضاي مسئول دفتر

 مسئول دفتر مهندسيجديد از دوقطعه عكس  -6

ريال بحساب شماره  000/300ر دفتر ازاء هفيش بانكي مربوط به پرداخت هزينه هاي صدور يا تمديد مجوز ب -7

410100004069036301790444 IR با عنوان حساب تمركز حاصل از فروش ساير خدمات 

 اعضاء بايد داراي صالحيت طراحي باشند. -8

 نفر نباشد. 10اعضاء بيشتر از  -9
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1فرم شماره   

1399تاريخ ...../....../  

  جمهوري اسالمي ايران

و شهرسازي راه وزارت  

ساختمانمسکن و معاونت   

 ))كاربرگ درخواست  مجوز فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساختمان((

آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل  9و براساس ماده  33))موضوع فصل سوم آئين نامه اجرايي ماده 

 ساختمان((

 اينجانبان با مشخصات زير:

 رديف نام و نام خانوادگي شماره شناسنامه و محل صدور رشته پايه شماره پروانه اشتغال

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

ضمن ايفاد مشاركت نامه و مدارك مورد درخواست تقاضاي صدور مجوز فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساختمان در رشته 

ترافيك       ⃝نقشه برداري      ⃝شهرسازي      ⃝تاسيسات برقي     ⃝تاسيسات مکانيکي     ⃝عمران      ⃝معماري       ⃝/  رشته هاي :

 را مينمائيم.

 اينجانب                                         مسئول دفتر مهندسي ساختمان ، به آدرس:

فاكس:                                                  همراه:            تلفن:                                             

 صحت اطالعات مندرج در اين كاربرگ را گواهي و تضمين مينمايم.

 مهر و امضاء مسئول دفتر:

 تاريخ:
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)متن مشارك نامه مدني( 2 فرم شماره  

 ) اين فرم براي دفاتر تك نفره الزم نيست( 

 ثبت گردد و امضاء الكترونيكي همه اعضاء دفتر در آن ثبت گردد.()متن مشاركت نامه مدني بايد توسط دفتر اسناد رسمي تنظيم و 

1399تاريخ ...../....../  

                                                                                             متن مشارك نامه مدني

آئين نامه  9و براساس ماده  1383مصوب تير ماه  33اده به موجب مجموعه شيوه نامه هاي مصوب فصل سوم آئين نامه اجرايي م

اين شراكت نامه به شرح  ذيل تنظيم گرديد و  1374قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال  1375اجرايي بهمن  ماه 

.قانون مدني براي طرفين الزم االجرا است 10مفاد آن وفق ماده   

شركاء عبارتند از: -1ماده   

نام                                      نام و نام خانوادگي                       داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره                  -1  

2-  

3-  

4-  

. 

. 

. 

10-  

:عبارت است از تاسيس دفتر مهندسي طراحي ساختمان به منظور ارائه خدمات مهندسي در امور تموضوع مشارك -2ماده

 ساختمان.

شركاء نسبت به رعايت قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه هاي اجرايي آن و شيوه نامه هاي   -3ماده

 مصوب و ضوابط و مقررات مربوط كه جزء الينفك اين مشاركت نامه است مسئول ميباشند.

امور مربوط به رشته و تخصصي كه تشخيص صالحيت با انعقاد اين مشاركت نامه هريك از شركاي دفتر در انجام   -4ماده 

 شده اند ، مسئوليت داشته و عواقب ناشي از آن را عهده دارند.

قانون مالياتهاي مستقيم اقدام  96شركاء متعهد ميگردند نسبت به تهيه و نگهداري دفاتر قانوني موضوع ماده  -5ماده 

مده به عهده آنان خواهد بود.نمايند و مسئوليت پاسخگويي و انجام تعهدات بوجود آ  

دستورالعمل مربوط ، امتياز دفتر مهندسي قابل واگذاري به غير نيست و مسئوليت اداري و  3به استناد ماده  -6ماده 

دستورالعمل مربوط با مسئول دفتر ميباشد. 8هماهنگي امور وفق ماده   

مهندسي از قبيل تهيه محل دفتر فاقالم و وسايل فني  شركاء نسبت به تامين مخارج و هزينه هاي مربوط به دفتر -7ماده 

و اداري،پرداخت حقوق كاركنان و نظاير آن برابر  آيين نامه داخلي كه به تصويب شركاء خواهد رسيد مسئل و متعهد 

 ميگردند.
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  (در دفترخانه اسناد رسمي ثبت گردد -) خوداظهاري مسئول دفتر 3فرم شماره 

 ) اين فرم براي دفاتر تك نفره الزم نيست( 

 

1399تاريخ ...../....../  

 بسمه تعالي

 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 9براساس ماده   

 

 

اينجانب                              مسئول دفتر مهندسي اقرار مينمايم كه به صورت تمام وقت در اين دفتر مهندسي اشتغال به كار دارم 

و در صورتي كه خالف اين اقرار نامه عمل نموده يا نمايم. وزرات راه و شهرسازي ميتواند براساس قانون نظام مهندسي و كنترل 

 ساختمان با اينجانب رفتار نمايد.

 مهر و امضاء دفتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

  ثبت دفترخانه اسناد رسمي گردد( -اعضاء دفتر ) خوداظهاري همه  4فرم شماره 

 

 بسمه تعالي

1399تاريخ ...../....../  

احتراماً اينجانبان  مهر و امضاء كنندگان ذيل متعهد ميشويم كه در هيچ دفتر مهندسي عضو نميباشيم و اگر خالف اين باشد وزارت راه 

و شهرسازي ميتواند مجوز صادر شده را ابطال نمايد در ضمن در صورتي كه در تركيب شركاء تغييراتي حاصل شود حداكثر ظرف مدت 

اً به مرجع صادر كننده مجوز اطالع تاپس از هماهنگي الزم نحوه ادامه كار به لحاظ ميزان ظرفيت اشتغال دفتر يك هفته مراتب را كتب

مهندسي مشخص گردد، در صورت خروج يك ياچند نفر از تركيب شركاء و عدم  اطالع به موقع مرجع صدور مجوز ،اداره كل راه  و 

ظام مهندسي ساختمان استان مجوز دفتر مهندسي را لغو خواهد كرد.     شهرسازي  استان راساً و ياحسب گزارش سازمان ن  

                                            

 مهر و امضاء همه اعضاء دفتر
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5فرم شماره   

1399تاريخ ...../....../  

 جمهوري اسالمي ايران

و شهرسازي راهوزارت   

ساختمانمسکن ومعاونت   

 ))كاربرگ معرفي مسئول دفتر و تعهد نامه شركاي دفتر((

 اينجانب )اينجانبان( با مشخصات ذيل

 رديف نام و نام خانوادگي شماره شناسنامه رشته پايه شماره پروانه اشتغال امضاء و مهر

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

 

با مطالعه دقيق كليه مندرجات شرح وظايف دفتر مهندسي طراحي ساختمان و مسئول دفتر ، بدينوسيله مشاركت خودرا 

تاسيسات      ⃝تاسيسات مکانيکي           ⃝عمران        ⃝معماري         ⃝در تاسيس دفتر مهندسي با گرايش /گرايشهاي : معماري 

برقي⃝     شهرسازي⃝    نقشه برداري⃝     ترافيك اعالم نموده و خانم / آقاي مهندسي                                     را به عنوان 

مسئول دفتر معرفي مينمائيم. ضمناً متعهد ميگرديم در دفتر مهندسي ساختمان ديگري عضو نبوده و كليه قوانين ،ضوابط، 

هرسازي و مراجع ذيصالح تصويب و ابالغ ميگردد رعايت نمائيم.مقررات و تصمياتي كه توسط وزارت مسکن و ش  
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6فرم شماره   

1399تاريخ ...../....../  

 جمهوري اسالمي ايران

شهرسازي  راه ووزارت   

ساختمانمسکن ومعاونت   

 ))كاربرگ شرح وظابف مسئول دفتر((

چهرچوب ضوابط و مقررات موجود در حدود عقد قراردادهاي مربوط به انجام خدمات مهندسي طراحي ساختمان در -1

صالحيت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقيقي هريك از شركاء و ترتيباتي كه شركاء براي امضاو مبادله قراردادها وضع 

 نموده اند.

مسئوليت و پاسخگويي در قبال تعهدات قراردادهاي دفتر -2  

وزارت مسکن و  1378گروههاي مهندسي ساختمان مصوب سال انجام خدمات و هماهنگي هايي كه در شرح خدمات  -3

 شهرسازي تعيين گرديده است.

امضاو مهر كردن نقشه ها ،مدارك و دفترچه اطالعات ساختمان كه پيوست شناسنامه فني و ملکي ساختمان ميباشد. -4  

هرداري باساير دستگاههاي ذيربط انجام كليه اموري كه نياز به مراجعه به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ش -5

 دارد.

روز ادري   5موظف است حداكثر ظرف مدت  در صورتيکه كه تركيب شركاي دفتر تغييراتي حاصل شود ، مسئول دفتر  -6

مراتب را به طور همزمان كتبا به سازمان مسکن و شهرساي استان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و مرجع صدور 

دهد.پروانه اطالع   

مسئول دفتر موظف است در تابلوي دفتر خود ،ساعات كار روزانه را به وضوح قيد نمايند. -7  

مسئول دفتر درخواست انفصال هريك از شركاي دفتر مهندسي در صورتي خواهد پذيرفت كه تمامي تعهدات شخصي  -8

رسانده باشد و ياجايگزيني خارج از دفتر تعهدات خود را در مقابل صاحب كاران  و دفتر تا آن زمان عملي كرده و به پايان 

 او را به طور كتبي برعهده گيرد.

همه اعضاء دفترمهر و امضاء   
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7فرم شماره   

يك اصل و يك كپي از اين فرم ارائه گردد( -) فرم خروج از دفتر براي اعضايي كه قبال عضو دفتر ديگري بوده اند الزامي است  

1399تاريخ ...../....../  

 

 استان چهارمحال و بختياري مدير كل محترم راه وشهرسازي

 سالم؛ با

 دفتر/مديرعامل مسئول موافقت به توجه با............................ /شركت خدمات آزمايشگاهيعضو دفترطراحي ............................اينجانب احتراماً،

 در هاي پروژه كليه مسئوليت گردد مي اعالم بدينوسيله و بوده فوق دفتر/شركت از خروج متقاضي حساب، تسويه اعالم ضمن تأييد و

 مذكور دفتر/شركت مجوز اصالح زمان تا مربوطه ضوابط وفق باشم مي متعهد ضمناً و بود خواهم پاسخگو آنها قبال در و پذيرفته تعهد را

 . باشم نداشته ساختمان وآن اداره كل مهندسي نظام سازمان از درخواستي هيچگونه تشكلها از يك هر به جهت ورود

 مهر و امضا 

 

 دفتر مسئول تأييد

ماه گذشته و با توجه به درخواست  6بيش از  شركت خدمات آزمايشگاهيبا توجه به اينكه از آخرين تغييرات اين دفتر مهندسي / 

مبحث  15و9،5و با توجه به مواد  شركت خدمات آزمايشگاهيمبني بر خروج از اين دفتر مهندسي/  ............................آقاي/خانم مهندس 

 دوم مقررات ملي ساختمان، با خروج ايشان موافقت و اعالم تسويه حساب نامبرده جهت استحضار تائيد ميگردد.

 ضوابط متقاضي طبق فرد تعهدات با رابطه در لدفتر/ مديرعام مسئول عنوان به اينجانب همچنين و نامبرده مسئوليت است، بديهي

 است و خروج ايشان رافع مسئوليت اين دفتر در قبال كارهاي اين دفتر / شركت تا كنون نميباشد. باقي خود قوت به كماكان

 نسبت به انجام تغييرات در اين دفتر / شركت اقدام نمايم. حداكثر ظرف يك هفتههمچنين متعهد ميگردم 

 

 مهردفتر و دفتر امضاءمسئول

 امضاء مديرعامل و مهر شركت

 


