
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان هرمزگان

درخواست صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان کاربرگ

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان 

آئـین نامـه اجرایـی قـانون نظـام      9با عنایت بـه مـاده   ...............................................................تمان ول دفتر مهندسی طراحی ساخ  ئمس................................................................. اینجانب  

مبحث مذکور ، 5و شرایط احراز صالحیت موضوع ماده )نظامات اداري (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مباحث مندرج در مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین 

قدیم مدارك پیوست تقاضاي بازدید از محل دفتر مهندسی را داشته و با اذعان به اینکه براي نخستین بار است درخواست صدور مجوز فعالیت دفتـر مهندسـی          با ت 

فت نکرده ام و با آگاهی از دریاطراحی استان هرمزگان یا سایر استانها مجوز فعالیت دفتر مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارم و پیش از این ازطراحی

تقاضـاي  ،این امر که مرجع صادر کننده پروانه مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع ، مراتب را جهت رسیدگی به شوراي انتظامی استان هرمزگان ارجاع دهد    

وز فعالیت دفترمهندسی طراحی ، تابلوي دفتر را مطـابق  ضمناً متعهد می گردم  پس از دریافت مجصدور مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان را دارم  ،            

. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم معمول گرددنمونه موجود در لوح فشرده ارسال شده توسط سازمان تهیه نمایم،

:مهندسیدفتر ولئامضاء مس

13:        /          /           تاریخ

مدارك مورد نیاز جهت صدور مجوز فعالیت دفاتر مهندسی طراحی ساختمان 

)1اره کاربرگ شم(ارایه درخواست صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان -1

)2کاربرگ شماره .(تکمیل کاربرگ معرفی مسئول دفتر طراحی ساختمان و تعهد نامه شرکاء در خصوص انجام وظایف ، ضوابط و مقرراتی که مربوط به فعالیت دفتر مهندسی است -2

) 3کاربرگ شماره (تکمیل کاربرگ تعهدات مسئول دفتر مهندسی طراحی ساختمان -3

در صـورتیکه دفتـر تـک    )4کاربرگ شماره (ارایه مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و مدارك موید مربوط به تاسیس دفتر با مسئولیت مشترك کلیه شرکاء مطابق          -4

.نفره باشد این بند حذف می شود

)5کاربرگ شماره (تکمیل کاربرگ خود اظهاري مسئول دفتر مهندسی طراحی ساختمان -5

)پشت و روي پروانه اشتغال به کار مهندسی (پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر کلیه شرکاءبرابر با اصل تصویر-7

صفحه اول شناسنامه مسئول دفتربرابر با اصل تصویر -8

.) مها با مقنعه واز تاریخ گرفتن عکس بیش از یک سال نگذشته باشدعکس باید با زمینه روشن ، بدون عینک، کاله و کراوات و براي خان(رنگی مسئول دفتر 6×4دو قطعه عکس -9

)سند مالکیت یا اجاره نامه محل دفتر به نام مسئول دفتر تصویر برابر با اصل.(مدارك رسمی مربوط به محل دفتر مهندسی که در آن نشانی محل دفتر قید گردیده باشد-10

.)مالك تسویه حساب ، تاییدیه امور مالی سازمان می باشد(ندسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان و تسویه حساب با سازمان داشتن عضویت معتبر کلیه شرکاء دفتر مه-11

تاییدیه امور مالی سازمان مبنی بر پرداخت حق عضویت سالیانه دفتر-12

.انک ملی به نام معاونت امور مسکن و ساختمان ممهور به مهر بانک و داراي پر فراژ سیستم ریال نزد ب63/900ریال به حساب 300000اصل رسید بانکی به مبلغ -13

تاییدیه واحد عضویت در خصوص دارا بودن حداقل امکانات و تجهیزات پس از بازدید از محل دفتر-14

)ز سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگانتکمیل شده توسط شخص متقاضی و قابل تهیه ا(پاکت پستی و آگهی تحویل مرسوالت پیشتاز -15

.                پذیردپروانه اشتغال بکار سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان انجام میصدوربرابر با اصل کردن کلیه مدارك توسط واحد عضویت و

:لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید

.دبیرخانه لطفاً ثبت شود-1

اشتغال بکار جهت اقدام الزمپروانهصدورواحد عضویت و-2

:شماره و تاریخ ثبت

ه 
ار

شم
گ 

بر
ار

ک
1-

ی
س

د
هن

 م
تر

فا
د


