
 
سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 استان هرمزگان

Uشخص حقوقي–سازندگان مسكن و ساختمان  درخواست صدور پروانه اشتغال بكاركاربرگ  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان

با آگاهي كامل از مفـاد قـانون نظـام مهندسـي و           ........................................................................................................ير عامل شركت  مد.............................................................................اينجانب  

عمـل نحـوه فعاليـت سـازندگان مـسكن و سـاختمان       دسـتور ال و )نظامات اداري (كنترل ساختمان و آئين نامه اجرائي آن و همچنين مبحث دوم مقررات ملي ساختمان          

را دارم و با اذعان به اينكه  با تقديم مدارك پيوست تقاضاي بازديد از محل دفتر شركت     وزارت مسكن و شهرسازي ،     02/11/87 مورخ   02/100/56096ابالغيه شماره   

 اين از استان هرمزگان يا ساير استانها پروانه اشتغال بكار شـخص حقـوقي دريافـت     و پيش ازنمودهنخستين بار است درخواست صدور پروانه اشتغال بكار حقوقي         براي  

نكرده ام و با آگاهي از اين امر كه مرجع صادر كننده پروانه مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع ، مراتب را جهت رسيدگي به  شوراي انتظامي استان هرمزگان                               

 اين موضوع كه پس از دريافت پروانـه اشـتغال          تعهد ضمناً با     .مي نمايم  شخص حقوقي را     –سازندگان مسكن و ساختمان     ه كار صدور پروانه اشتغال ب   ارجاع دهد تقاضاي    

 لـذا خواهـشمند اسـت دسـتور فرماييـد اقـدامات الزم               تهيه نمـايم ،   لوح فشرده ارسال شده از سوي سازمان        بكار حقوقي ، تابلوي شركت را مطابق نمونه موجود در           

  . گرددمعمول 

  : مدير عامل                                                                         امضاء

  13:        /          /                                                                                 تاريخ

 ) نظارت –طراحي ( قوقي مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال بكار شخص ح

   ) 1كاربرگ شماره ( شخص حقوقي –تكميل كاربرگ درخواست عضويت سازندگان مسكن و ساختمان -1
   )2كاربرگ شماره  ( شخص حقوقي –سازندگان مسكن و ساختمان  تكميل كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بكار -2
    )3كاربرگ شماره  ( شخص حقوقي–سازندگان مسكن و ساختمان اشتغال بكار  تكميل كاربرگ اعالم اطالعات جهت صدور پروانه -3
  )  4كاربرگ شماره( و درج وضعيت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها "براي هر يك بصورت جداگانه " تكميل فرم خوداظهاري مدير عامل و اعضاي هيات مديره و كليه شاغالن در شركت -4

  -5  شركت كليه صفحات اساسنامه تصوير برابر با اصل
  مندرج در روزنامه رسمي كشور، آگهي تاسيس شركت برابر با اصل  تصوير-6

 تصوير-7   آگهي آخرين تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور برابر با اصل
  .)ربوطه نيز الزامي استدر صورت دارا بودن توضيحات تصوير صفحه م(   مدير عامل  تصوير برابر با اصل صفحه اول شناسنامه-8
  )پشت و روي كارت ملي  ( مدير عامل  تصوير برابر با اصل كارت ملي-9

   وقت پروانه اشتغال به كار معتبر مدير عامل و اعضاي هيات مديره و كليه شاغالن مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره پشت و روي تصوير -10
   . ماه نگذشته باشد6كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از ) پشت نويسي شده ، بدون عينك ، كاله و كراوات و براي خانمها با مقنعه .( ه روشن  رنگي مدير عامل  با زمين6*4دو قطعه عكس -11
  تايييديه امور مالي سازمان مبني بر پرداخت حق عضويت ساليانه -12
   ريال 300000  به مبلغامور مسكن و ساختمان ممهور به مهر بانك و داراي پر فراژ سيستم بانك ملي شعبه مركزي به نام معاونت 63/900 اصل فيش واريزي به حساب -13
   )5كاربرگ شماره(خود اظهاري مدير عامل شركت  تكميل كاربرگ -14
  موسسه به نام يكي از اعضاي هيات مديره شركت/  سند مالكيت يا اجاره نامه محل شركت  تصوير برابر با اصل-15
   )6كاربرگ شماره (رگ سوابق حرفه اي در امر اجرا  تكميل كارب-16
   )7كاربرگ شماره ( تكميل كاربرگ ارزيابي توان مالي ، امكانات و تجهيزات سازندگان -17
   )8كاربرگ شماره ( تكميل كاربرگ ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده قبلي -18
 –كه در خواست صدور پروانه اشتغال بكار شخص حقوقي   افراديصرفاً جهت"امه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گواهي تاييد صالحيت از معاونت برنتصوير برابر با اصل  -19

  " موقت دو ساله را دارند
 )تكميل شده توسط شخص متقاضي و قابل تهيه از سازمان نظام مهندسي ساختمان هرمزگان( پاكت پستي و آگهي تحويل مرسوالت پيشتاز -20

  :توضيحات 
  . ارائه شده باشد نيازي به ارائه مجدد آنها نمي باشد9 الي  5و موارد 1رد  چنانچه  در زمان دريافت شماره عضويت حقوقي مو-1
   . برابر با اصل كردن كليه مدارك توسط واحد عضويت و صدور پروانه اشتغال به كار سازمان نظام مهندسي ساختمان هرمزگان انجام مي پذيرد-3
  

  : اين قسمت چيزي ننويسيدلطفاً در

  .دبيرخانه لطفاً ثبت شود -1 ثبت

  واحد عضويت و صدور پروانه اشتغال بكار جهت اقدام الزم 

  

  :شماره و تاريخ
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