
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

   

سازمان نظام مهندسي ساختمان 
 استان هرمزگان

Uنظارت – درخواست صدور پروانه اشتغال بكار شخص حقوقي طراحي كاربرگ    

 سي ساختمان استان هرمزگانسازمان نظام مهند

ا آگـاهي كامـل از   ب........................................................................................................موسسه / ول واحد فني شركت   ئمس/ مدير عامل   .............................................................................اينجانب  

 مبحـث  15و 6و شرايط احراز مواد )نظامات اداري   (مفاد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرائي آن و همچنين مبحث دوم مقررات ملي ساختمان                    

نخستين بار است درخواسـت صـدور پروانـه اشـتغال         راي  برا دارم و با اذعان به اينكه        موسسه  / مذكور ، با تقديم مدارك پيوست تقاضاي بازديد از محل دفتر شركت             

 و پيش از اين از استان هرمزگان يا ساير استانها پروانه اشتغال بكار شخص حقوقي دريافت نكرده ام و با آگاهي از اين امـر كـه مرجـع صـادر كننـده          نمودهبكار حقوقي   

صـدور پروانـه اشـتغال بـه كـار          ي به  شوراي انتظامي استان هرمزگان ارجاع دهـد تقاضـاي             پروانه مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع ، مراتب را جهت رسيدگ            

  11 ماده 4                               تبصره    15                                 ماده   14ماده :         نظارت موضوع–شخص حقوقي طراحي 

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

لوح فشرده ارسال شده از سوي سازمان        اين موضوع كه پس از دريافت پروانه اشتغال بكار حقوقي ، تابلوي شركت را مطابق نمونه موجود در                    تعهد ضمناً با     .مي نمايم 

  . ذا خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات الزم معمول گردد ل تهيه نمايم ،

  :ول واحد فني ئمس/  مدير عامل                                                                         امضاء

  13  /           :        /                                                                              تاريخ

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

   ) 1كاربرگ شماره( تكميل كاربرگ درخواست عضويت اشخاص حقوقي -1
   )2كاربرگ شماره ( نظارت – تكميل كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بكار شخص حقوقي طراحي -2
    )3كاربرگ شماره (عالم اطالعات جهت صدور پروانه اشتغال بكار شخص حقوقي  تكميل كاربرگ ا-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
ليه صفحات اساسنامه شركت يا تشكيالت سازماني مصوب شركت دولتي و وابسته به دولت ، موسسه و نهاد عمومي غير دولتي كه اقدام به تاسيس واحدهاي  كتصوير برابر با اصل  -5

  با ارسال مستندات تصويب در مرجع صالحيت دار مربوطه. سازماني فني خاص نموده است 
  ر روزنامه رسمي كشورآگهي تاسيس شركت مندرج دبرابر با اصل  تصوير-6

 تصوير-7   آگهي آخرين تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور برابر با اصل
  .)در صورت دارا بودن توضيحات تصوير صفحه مربوطه نيز الزامي است(   مدير عامل تصوير برابر با اصل صفحه اول شناسنامه-8
  )ي كارت ملي پشت و رو(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
كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از )  خانمها با مقنعه پشت نويسي شده ، بدون عينك ، كاله و كراوات و براي.( مسئول واحد فني با زمينه روشن /  رنگي مدير عامل 6*4دو قطعه عكس -11

   . ماه نگذشته باشد6
  تايييديه امور مالي سازمان مبني بر پرداخت حق عضويت ساليانه -12
   ريال 300000م به ازاي هر رشته  بانك ملي شعبه مركزي به نام معاونت امور مسكن و ساختمان ممهور به مهر بانك و داراي پر فراژ سيست63/900 اصل فيش واريزي به حساب -13
   )5كاربرگ شماره (مسئول واحد فني موسسه/ خود اظهاري مدير عامل شركت  تكميل كاربرگ -14

 -15  موسسه/ موسسه به نام يكي از اعضاي هيات مديره شركت /  سند مالكيت يا اجاره نامه محل شركت تصوير برابر با اصل
صرفاً جهت متقاضيان موضوع تبصره "رشته هاي مورد درخواست از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري / د صالحيت در رشته گواهي تاييتصوير برابر با اصل  -16

   " آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 11 ماده 4
 ) و قابل تهيه از سازمان نظام مهندسي ساختمان هرمزگانتكميل شده توسط شخص متقاضي( پاكت پستي و آگهي تحويل مرسوالت پيشتاز -17

  :توضيحات 
 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اشخاص حقوقي موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقيقي شاغل در شخص حقوقي نسبت به تمديدو يا ارتقاي پايه پروانه اشخاص 9-3 با توجه به بند -1

  . روز به پايان مدت اعتبار پروانه باشد10وصول درخواست اين موارد به سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان ، نبايد كمتر از . ايندحقيقي اقدام نم
  . ارائه شده باشد نيازي به ارائه مجدد آنها نمي باشد9 الي  5و موارد 1رد چنانچه  در زمان دريافت شماره عضويت حقوقي مو-2
   .ن كليه مدارك توسط واحد عضويت و صدور پروانه اشتغال به كار سازمان نظام مهندسي ساختمان هرمزگان انجام مي پذيرد برابر با اصل كرد-3
  

  :لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد

  .دبيرخانه لطفاً ثبت شود -1 ثبت

  واحد عضويت و صدور پروانه اشتغال بكار جهت اقدام الزم 
  :شماره و تاريخ
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