
 مهندسین مشاور –طراحان حقوقی راهنماي کاربرگهاي 

 :به شرح بندهاي زیر می باشد تشکلهاي حقوقی فوقشرایط الزم براي اعطاي صالحیت و تعیین ظرفیت اشتغال 

شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت ، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبـت رسـیده    -1

موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی نیز که اقدام به . زنامه رسمی کشور آگهی شده باشد و تاسیس آنها در رو

واحدهاي سازمانی فنی خاص براي انجام طراحی نموده و تشکیالت سـازمانی آن بـه تصـویب مراجـع     تاسیس 

 .صالحیت دار رسیده باشد

.در موضوع شرکت ، انجام خدمات طراحی در امور ساختمان منظور شده باشد-2

.راح حقوقی عضو سازمان استان باشدط-3

حداقل دو نفر از اعضاي هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید داراي پروانه اشتغال طراحی سـاختمان  -4

در یک یا دو رشته از رشته هاي هفت گانه ساختمان بوده و به صورت تمام وقت در طراح حقوقی اشتغال بکار 

.داشته باشند

مسئول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صادر می گردد باید داراي پروانـه اشـتغال   مدیر عامل شرکت یا -5

.در طراحی ساختمان بوده و جزو شاغالن تمام وقت تعریف شده در بند فوق نباشد

جدول افزایش ظرفیت اشتغال هر یک از شرکاي دفتر مهندسی طراحی ساختمان نسـبت بـه ظرفیـت اشـتغال     -6

دفتر تک نفره

 موارد افزایش                  ردیف

 اشتغال ظرفیت                  

 

    هاي ترکیب رشته

 طراح حقوقی

ــد  درصـــــ

طراح افزایش 

 حقوقی

درصد افزایش در 

صــورت همپایــه  

بـــودن پروانـــه  

 اشتغال 

درصد افزایش در 

ــور  صـــورت حضـ

بیش از یک نفر در 

 هر رشته

مجمــوع درصــد  

افــزایش ظرفیــت 

 اشتغال

1  

 یک رشته 

  

25 10 --- 35 

دو رشــته غیــر همنــام از رشــته  2

معمـاري ، عمـران ، بـرق ،    :هاي 

 مکانیک 

35 10 15 60 

سه رشـته غیـر همنـام از رشـته      3

معمـاري ، عمـران ، بـرق ،    :هاي 

 مکانیک 

45 10 15 70 

معماري ، عمـران ،  :  :چهار رشته  4

 برق ، مکانیک 
65 10 15 90 

ــته   5 ــاي رش ــاي  ه ــاري ،:ه  معم

و یـک تـا   عمران ، برق ، مکانیـک  

سه رشـته از رشـته هـاي نقشـه     

  برداري ، شهر سازي ، ترافیک

75 10 15 100 

    

 

 



 :پروانه اشتغال بکار حقوقیصدور مراحل 

  اشخاص حقوقی 2،3،5.4، 1شماره  اربرگهايکتکمیل -1

)نبه پنج ش –سه شنبه  –روزهاي یکشنبه (مربوطه تحویل مدارك تکمیل شده به مسئول -2

و تجهیزات اداري آن شرکتجهت تایید محل  شرکت بازدید از محل -3

در کمیسیون مشترك سازمان مسکن و شهرسازي و سازمان استان جهت صـدور  شرکت پروانه طرح نمودن -4

پروانه اشتغال بکار حقوقی 

نهایی     و ارسال آن به سازمان مسکن و شهر سازي جهت تایید پروانه اشتغال بکار حقوقیچاپ نهایی -5

 

پس از برگشت پروانه اشتغال بکار حقوقی شرکت  از سازمان مسکن و شهرسازي، پروانه شرکت  بـه انضـمام معرفـی    

تکمیـل شـده توسـط مـدیر     (به آدرس درج شده بر روي پاکت پستی  نامه مراحل انجام کار،نامه جهت ساخت مهر و 

بدیهی است ارائه خدمات بعدي مسـتلزم رعایـت   . ی گردد ارسال م) عامل یا نماینده شرکت در زمان تحویل مدارك 

 . نکات ذکر شده در نامه موجود در پاکت پستی ارسالی سازمان می باشد

 

    ):شرکتکاهش یا افزایش شرکاء ( طراح حقوقیتغییرات در اعمال 

بار مجاز به انجام تغییرات می باشد حتی در صورتیکه  سهفقط شمسی در طول یک سال شرکت حقوقی هر -1

را به سازمان تحویل دهند و سپس اعالم انصراف نمایند یک  پروانه اشتغال حقوقیکاربرگ تمدید و تعویض 

 .مربوطه منظور می گردد شرکتبار تغییرات براي 

بـه انضـمام    دد ، ضـمناً  کمیل گـر ت  7و 6شماره اربرگهاي کبایستی  اعضاي شرکتجهت افزایش در ترکیب -2

کاربرگهاي ذکر شده مدارك عمومی و مدارك اختصاصـی جهـت ایجـاد تغییـرات در پروانـه اشـتغال بکـار        

. باید به سازمان تحویل داده شود)  6مندرج در کاربرگ شماره (شخص حقوقی 

کـاربرگ   تکمیـل (تکمیل گـردد   9و 8، 7 ، 6کاربرگهاي شماره  دبای شرکتجهت کاهش در ترکیب شرکاي -3

، ) الزامی می باشد، در صورتیکه اعضاي خارج شده از شرکت از سهمیه خود استفاده نموده باشند  8شماره 

ضمناً  به انضمام کاربرگهاي ذکر شده مدارك عمومی و مدارك اختصاصی جهت ایجاد تغییـرات در پروانـه   

. ن تحویل داده شودباید به سازما)  6مندرج در کاربرگ شماره (اشتغال بکار شخص حقوقی 

.تغییر کرده باشد ، الزامی می باشد شرکتدر صورتیکه محل  5تکمیل کاربرگ شماره -4

از سـاعت   روزهاي یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه .(تحویل داده شود مربوطهمدارك تکمیل شده به مسئول -5

) 20الی  17

ـ  ، پروانه اشتغال بکار حقـوقی شـرکت   در خصوص اعمال تغییرات در -6 موضـوع در کمیسـیون مشـترك     دبای

و پس از تایید آن ، تغییرات در سیستم نرم افزار سازمان مسکن و شهر سازي و سازمان استان مطرح شده 

پـس از تاییـد نهـایی سـازمان مسـکن و شـهر         ، پروانه اشتغال بکار حقوقی شرکتسازمان اعمال شده ولی  

شده توسط مدیر عامل یا نماینده شرکت در زمان  تکمیل(به آدرس درج شده بر روي پاکت پستی سازي 

.ارسال می گردد ) تحویل مدارك 

 

 :پروانه اشتغال بکار حقوقی شرکتتمدید 

 .سه سال پس از تاریخ صدور اولیه آن می باشد پروانه هاي  اشتغال بکار حقوقی اعتبار کلیه  -1

 .بت به تمدید آن اقدام شودنس دبای پروانه شرکت ده روز قبل از  انقضاي مدت اعتبار  -2



مدارك اختصاصی جهت تمدیـد  تکمیل گردد، مدارك عمومی و  6جهت تمدید پروانه شرکت باید کاربرگ شماره  -3

 .پروانه اشتغال بکار حقوقی مندرج در کاربرگ ذکر شده به سازمان تحویل داده شود

الی  17از ساعت  کشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه روزهاي ی.(مربوطه تحویل داده شودمدارك تکمیل شده به مسئول   -4

20 (

موضوع در کمیسیون مشترك سازمان مسکن و شـهر سـازي و    دنیز، بای تمدید مجوز دفاتر مهندسی در خصوص  -5

پروانـه  در سیستم نرم افزار سـازمان اعمـال شـده ولـی       مدید مجوزسازمان استان مطرح شده و پس از تایید آن ، ت

تکمیل شده توسط (، به آدرس درج شده بر روي پاکت پستی یید نهایی سازمان مسکن و شهر سازي پس از تا شرکت 

 .ارسال می گردد ) مدیر عامل یا نماینده شرکت در زمان تحویل مدارك 

 

:مجوز دفتر مهندسی طراحی ساختمانانحالل 

بـه  پروانـه شـرکت   انضـمام   امل بـه  درخواست کتبی مدیر عباید  ،مدیر عامل شرکت به انحالل آن در صورت تمایل 

 پروانه شرکت باطل پس از اعمال مورد در نرم افزار سازمان واحد عضویت و صدور پروانه اشتغال تحویل داده شود، 

.می گردد

 


