
  :تاریخ                                                        بسمه تعالی                                                                    

  

  

  

  »دفتر مهندسی طراحی ساختمانمجوز تغییرات / تمدید/ صدورکاربرگ درخواست «

  

  

  مدیر کل محترم مسکن و شهرسازي استان سمنان

  

  

  سالم علیکم

  

با اطالع از قوانین و          مسوول دفتر طراحی شماره                              با احترام ، به استحضار می رساند اینجانب 

مقررات مربوط به دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و همچنین آئین نامه هاي جاري سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

          ، مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان شماره  )به شرح ذیل(تغییرات / تمدید/ وع ، متقاضی صدورسمنان دراین موض

  .می باشم

  .خواهشمند است بر اساس دستورالعملهاي مربوط دستور اقدام قانونی را مبذول فرمایید

  

  

  

  با تشکر

  نام و نام خانوادگی و امضاء مسوول دفتر

  :احی ساختمان شماره مهر دفتر مهندسی طر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  1کاربرگ شماره 

  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت راه و شهرسازي

  اداره کل مسکن و شهرسازي استان سمنان

  

  »کاربرگ درخواست مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان«

  

  »ایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آئین نامه اجر 9و براساس ماده  33موضوع فصل سوم آئین نامه اجرایی ماده « 

  

  : اینجانبان با مشخصات زیر 

  

  شماره پروانه اشتغال  پایه  رشته  شماره شناسنامه و محل صدور  نام ونام خانوادگی  ردیف

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

  

ــد    ــه و م ــارك نام ــاد مش ــمن ایف ــاختمان       ض ــی س ــی طراح ــر مهندس ــت دفت ــوز فعالی ــدور مج ــاي ص ــت تقاض ــورد درخواس   ارك م

  ترافیـک  نقشـه بـرداري    شهرسـازي  تاسیسـات برقـی  تاسیسـات مکـانیکی    عمران معماري  : رشته هاي / در رشته  

  . را می نمائیم 

  

  :، به آدرس مسئول دفتر مهندسی ساختمان          اینجانب                            

  :همراه:                                        فاکس:                                         تلفن 

  .                                                صحت اطالعات مندرج در این کاربرگ را گواهی و تضمین می نمایم 

  :مهر و  امضاء مسئول دفتر  

  :  تاریخ 



  

  2کاربرگ شماره 

  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت راه و شهرسازي

  اداره کل مسکن و شهرسازي استان سمنان

  

  متن مشارك نامه مدنی

  

آئین نامه اجرایی  9و براساس ماده  1383مصوب تیرماه  33به موجب  مجموعه شیوه نامه هاي مصوب فصل سوم آئین نامه اجرایی ماده

این شراکت نامه به شرح ذیل تنظیم گردید و مفاد آن وفق  1374مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  قانون نظام 1375بهمن ماه 

  . قانون مدنی براي طرفین الزم االجرا است  10ماده 

  

  : شرکاء عبارتند از  -1ماده 

  

دسی به شماره داراي پروانه اشتغال به کار مهن                       نام خانوادگی                    نام -1

داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره                        نام خانوادگی                 نام -2

داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره                        نام خانوادگی                 نام -3

داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره                       نام خانوادگی                 نام -4

داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره                        نام خانوادگی                 نام -5

داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره                        نام خانوادگی                 نام -6

داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره                        نام خانوادگی                 نام -7

داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره                        نام خانوادگی                 نام -8

تغال به کار مهندسی به شماره داراي پروانه اش                       نام خانوادگی                نام -9

داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره                        نام خانوادگی                نام -10

  

  

  . عبارت است از تاسیس دفتر مهندسی طراحی ساختمان به منظور ارائه خدمات مهندسی در امور ساختمان : موضوع مشارك  - 2ماده 

نسبت به رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه هاي اجرایی آن و شیوه نامه هاي مصوب و ضوابط و شرکاء  - 3ماده 

  . مقررات مربوط که جزء الینفک این مشارك نامه است مسئول می باشند 

ی که تشخیص صالحیت شده اند ، با انعقاد این مشارك نامه هر یک از شرکاي دفتر در انجام امور مربوط به رشته و تخصص - 4ماده 

  .مسئولیت داشته و عواقب ناشی از آن را عهده دارند 

قانون مالیاتهاي مستقیم اقدام نمایند و مسئولیت  96شرکاء متعهد می گردند نسبت به تهیه و نگهداري دفاتر قانونی موضوع ماده  - 5ماده 

  . بود پاسخگویی و انجام تعهدات بوجود آمده به عهده آنان خواهد 

دستورالعمل مربوط ، امتیاز دفتر مهندسی قابل واگذاري به غیر نیست و مسئولیت اداري و هماهنگی امور وفق  3به استناد ماده  -6ماده 

  . دستورالعمل مربوط با مسئول دفتر می باشد  8ماده 

یه محل دفتر ، اقالم و وسایل فنی و اداري ، شرکاء نسبت به تامین مخارج و هزینه هاي مربوط به دفتر مهندسی از قبیل ته - 7ماده 

. پرداخت حقوق کارکنان و نظایر آن برابر آیین نامه داخلی که به تصویب شرکا ء خواهد رسید مسئول و متعهد می گردند 

  

  

  

  



  3کاربرگ شماره 

  

  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت راه و شهرسازي

  اداره کل مسکن و شهرسازي استان سمنان

  »عرفی مسئول دفتر و تعهد نامه شرکاي دفتر کاربرگ م«

  

  :با مشخصات ذیل ) اینجانبان (اینجانب 

              

  نام و نام خانوادگی  ردیف
شماره 

  شناسنامه
  امضاء و مهر  شماره پروانه اشتغال  پایه  رشته

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              
  

با مطالعه دقیق کلیه مندرجات شرح وظایف دفتر مهندسی طراحی ساختمان و مسئول دفتر ، بدینوسیله مشارکت خود را در تاسیس 

نقشه برداري شهرسازي تاسیسات برقی  تاسیسات مکانیکی عمران  معماري  : گرایشهاي / دفتر مهندسی با گرایش 

  ضمناً . مهندس                                                را به عنوان مسئول دفتر معرفی می نمائیم آقاي / ترافیک اعالم نموده و خانم

متعهد می گردیم در دفتر مهندسی ساختمان دیگري عضو نبوده و کلیه قوانین ، ضوابط ، مقررات و تصمیماتی که توسط وزارت مسکن و 

  . ی گردد رعایت نمائیم شهرسازي و مراجع ذي صالح تصویب و ابالغ م



  4کاربرگ شماره 

  

  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت راه و شهرسازي

  اداره کل مسکن و شهرسازي استان سمنان

  

  »کاربرگ شرح وظایف مسئول دفتر« 

  
عقد قراردادهاي مربوط به انجام خدمات مهندسی طراحی ساختمان در چهارچوب ضوابط و مقررات موجود در حدود -1

رج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکاء و ترتیباتی که شرکاء براي امضا و مبادله صالحیت مند

. قراردادها وضع نموده اند 

. مسئولیت و پاسخگویی در قبال تعهدات قراردادهاي دفتر-2

وزارت مسکن  1378انجام خدمات و هماهنگی هایی که در شرح خدمات گروههاي مهندسی ساختمان مصوب سال -3

. شهرسازي تعیین گردیده است و 

  امضا و مهر کردن نقشه ها، مدارك و دفترچه اطالعات ساختمان که پیوست شناسنامه فنی و ملکی ساختمان -4

. می باشد 

انجام کلیه اموري که نیاز به مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداري یا سایر دستگاههاي ذي -5

. ربط دارد 

روز  5ه در ترکیب شرکاي دفتر تغییراتی حاصل شود ، مسئول دفتر موظف است حداکثر ظرف مدت در صورتیک- 6

اداري مراتب را به طور همزمان کتبا به سازمان مسکن و شهرسازي استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

. و مرجع صدور پروانه اطالع دهد 

. ساعات کار روزانه را به وضوح قید نماید مسئول دفتر موظف است در تابلوي دفتر خود ، -7

مسئول دفتر درخواست انفصال هر یک از شرکاي دفتر مهندسی در صورتی خواهد پذیرفت که تمامی تعهدات -8

شخصی خود را در مقابل صاحب کاران و دفتر تا آن زمان عملی کرده و به پایان رسانده باشد و یا جایگزینی خارج 

             . ه طور کتبی بر عهده گیرد از دفتر تعهدات او را ب

  

  

امضا مسوول دفتر و مهر دفتر

  

  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت مسکن و شهرسازي

  :        دفتر مهندسی طراحی ساختمان شماره 

  :استان

  

  :مسوول دفتر

  :ساعت کار دفتر

:تلفن

  

  



  5کاربرگ شماره 

  

  

  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت راه و شهرسازي

  اره کل مسکن و شهرسازي استان سمناناد

  

  

خود اظهاري براي اخذ مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان مربوط به فصل سوم آئین 

  آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  9براساس ماده  33نامه اجرایی ماده 

  

  

  

  

  

می نمایم که  مسئول دفتر مهندسی طراحی ساختمان اقرار        اینجانب 

اشتغال به کار دارم و در صورتی که خالف این  طراحی ساختمان به صورت تمام وقت در این دفتر مهندسی

وزارت مسکن و شهرسازي می تواند براساس قانون نظام مهندسی و کنترل . اقرار نامه عمل نموده یا نمایم 

  . ساختمان با اینجانب رفتار نماید 

  

  

  

  

  

دفتر مهر و امضاء مسئول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  6کاربرگ شماره 

  

  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت راه و شهرسازي

  اداره کل مسکن و شهرسازي استان سمنان

  

  

  عضـو   طراحـی سـاختمان   احتراما ، اینجانبان مهر و امضاء کنندگان ذیل متعهد می شویم که در هیچ دفترمهندسـی 

شهرسازي می تواند مجوز صـادر شـده را ابطـال نمایـد در ضـمن       نمی باشیم و اگر خالف این باشد وزارت مسکن و 

درصورتی که در ترکیب شرکاء تغییراتی حاصل شود حداکثر مدت یکماه مراتب را کتبا به مرجع صادر کننـده مجـوز   

طراحـی سـاختمان   اطالع تا پس از هماهنگی الزم نحوه ادامه کار به لحاظ میزان ظرفیـت اشـتغال دفتـر مهندسـی     

دد ، در صورت خروج یک یا چند نفر از ترکیب شرکاء و عدم اطالع به موقع مرجع صدور مجوز ، سـازمان  مشخص گر

 مسکن و شهرسازي استان راسا و یا حسب گزارش سازمان نظام مهندسی سـاختمان اسـتان مجـوز دفتـر مهندسـی     

  .  را لغو خواهد کرد  طراحی ساختمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :تاریخ                                                                                                                            

  

  

  »دفتر مهندسی طراحی ساختمان خروج ازکاربرگ درخواست «

  

  مدیر کل محترم مسکن و شهرسازي استان سمنان

  با سالم

ه شماره پروانه اشتغال به کار                           متقاضی خروج از دفتر مهندسی احتراما ، اینجانب                               ب

طراحی ساختمان                                 می باشم و آمادگی خود را جهت هرگونه همکاري با دفتر فوق الذکر درخصوص 

ولیت هاي خود را در قبال نقشه هاي تایید شده توسط نقشه هاي ممهور به مهر اینجانب اعالم نموده و کلیه تعهدات و مسئ

ضمنا تسویه حساب مالی با دفتر مذکور بطور کامل انجام شده و هیچ گونه تعهد مالی نسبت به مسئول و .اینجانب می پذیرم

ت در صورت بدیهی اس.ز هیچ گونه تعهد مالی نسبت به اینجانب نداردیسایر اعضا دفتر برعهده اینجانب نمی باشد و دفتر ن

تعیین مالیات توسط اداره امور مالیاتی براي دفتر مذکور اینجانب نیز به نسبت سهمیه دریافت شده در آن مقطع ، در پرداخت 

  .مالیات سهیم می باشم

  

  

  

  مهر و امضا مهندسنام و نام خانوادگی و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به شماره پروانه اشتغال به کار                                                 آقاي مهندس                    /ضمن تایید اطالعات فوق خروج خانم

  .از دفتر مهندسی طراحی ساختمان                                 بالمانع می باشد

  

  نام و نام خانوادگی و امضاء مسوول دفتر

  :مهر دفتر مهندسی طراحی ساختمان شماره 

  

  

  

  


