راهنمای کاربرگهای طراحان حقوقی – مهندسین مشاور

شرایط الزم برای اعطای صالحیت و تعیین ظرفیت اشتغال تشکلهای حقوقی فوق به شرح بندهای زیر می باشد:
 -1شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت  ،در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبتت ریتیده
و تاییس آنها در رو زنامه ریمی کشور آگهی شده باشد  .مویسه و نهاد عمومی غیر دولتی نیز که اقدام به
تاییس واحدهای یازمانی فنی خاص برای انجام طراحی نموده و تشکیالت یتازمانی آن بته تیتویر مرا ت
صالحیت دار رییده باشد.
 -2در موضوع شرکت  ،انجام خدمات طراحی در امور یاختمان منظور شده باشد.
 -3طراح حقوقی عضو یازمان ایتان باشد.
 -4حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال طراحی یتاختمان
در یک یا دو رشته از رشته های هفت گانه یاختمان بوده و به صورت تمام وقت در طراح حقوقی اشتغال بکار
داشته باشند.
 -5مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صادر می گردد باید دارای پروانته اشتتغال
در طراحی یاختمان بوده و زو شاغالن تمام وقت تعریف شده در بند فوق نباشد.
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دول افزایش ظرفیت اشتغال هر یک از شرکای دفتر مهندیی طراحی یاختمان نستبت بته ظرفیتت اشتتغال
دفتر تک نفره
موارد افزایش

ردیف

ظرفیت اشتغال

درصدددددددد

درصد افزایش در

درصد افزایش در

مجمددود درصددد

افزایش طراح

صددوره همیایدده

صدددوره ح دددور

افددزایش ظرفیددت

حقوقی

بدددودن اروا ددده

بیش از یک فر در

اشتغال

اشتغال

هر رشته

ترکیب رشته های
طراح حقوقی

1
یک رشته
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25

11

---

35

دو رشتتته غیتتر همنتتام از رشتتته
های :معمتاری  ،عمتران  ،بترق 35 ،

11

15

61

مکانیک
3

یه رشتته غیتر همنتام از رشتته
های :معمتاری  ،عمتران  ،بترق 45 ،

11

15

01

مکانیک
4

چهار رشته : :معماری  ،عمتران ،
برق  ،مکانیک

5
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11

15

01

رشتتته هتتای هتتای :معمتتاری ،
عمران  ،برق  ،مکانیتک و یتک تتا
یه رشتته از رشتته هتای نقشته
برداری  ،شهر یازی  ،ترافیک
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15

111

مراحل صدور اروا ه اشتغال بکار حقوقی:
 -1تکمیل کاربرگهای شماره  2،3،5،4 ،1اشخاص حقوقی
 -2بازدید از محل شرکت هت تایید محل شرکت و تجهیزات اداری آن
 -3طرح نمودن پروانه شرکت در کمیستیون مشتتر

اداره راه و شهریتازی و یتازمان ایتتان هتت صتدور

پروانه اشتغال بکار حقوقی
 -4چاپ نهایی پروانه اشتغال بکار حقوقی و اریال آن به اداره راه و شهر یازی هت تایید نهایی
پس از برگشت پروانه اشتغال بکار حقوقی شرکت از اداره راه و شهریازی ،معرفی نامه هتت یتاخت مهتر و و تهیته
تابلوی شرکت به مدیر عامل یا نماینده شرکت تحویل داده می شتود .پتس از اراهته پایته مهریتازی بته یتازمان ،
شرکت فعال گردیده و پس از نیر تابلوی شرکت پروانه اشتغال بکار شرکت به مدیر عامل یتا نماینتده وی تحویتل
داده شده و باید در محل شرکت نیر گردد.
اعمال تغییراه در طراح حقوقی (کاهش یا افزایش شرکای شرکت):
 -1هر شرکت حقوقی در طول یک یال شمسی فقط دو بار مجاز به انجام تغییرات می باشد .
 -2هت افزایش در ترکیر اعضای شرکت بایستی کاربرگهای شماره  6و 0تکمیل گتردد  ،ضتمنا بته انضتمام
کاربرگهای ذکر شده مدار

اختیاصتی هتت ایجتاد تغییترات در پروانته اشتتغال بکتار

عمومی و مدار

شخص حقوقی (مندرج در کاربرگ شماره  ) 6باید به یازمان تحویل داده شود.
 -3هت کاهش در ترکیر شرکای شرکت باید کاربرگهای شماره  8، 0 ، 6و 0تکمیل گتردد (تکمیتل کتاربرگ
شماره  8در صورتیکه اعضای خارج شده از شرکت از یهمیه خود ایتفاده نموده باشند  ،الزامی می باشد) ،
ضمنا به انضمام کاربرگهای ذکر شده مدار

عمومی و مدار

اختیاصی هت ایجاد تغییترات در پروانته

اشتغال بکار شخص حقوقی (مندرج در کاربرگ شماره  ) 6باید به یازمان تحویل داده شود.
 -4تکمیل کاربرگ شماره  5در صورتیکه محل شرکت تغییر کرده باشد  ،الزامی ایت.
 -5در خیوص اعمال تغییرات در پروانه اشتغال بکار حقوقی شرکت  ،باید موضوع در کمیسیون مشتر

اداره

راه و شهر یازی و یازمان ایتان مطرح شده و و پس از تایید نهایی آن تویط مدیر کل راه و شهریازی
در ییستم یازمان اعمال شده و فعال می گردد.

تمدید اروا ه اشتغال بکار حقوقی شرکت:
 -1اعتبار کلیه پروانه های اشتغال بکار حقوقی یه یال پس از تاریه صدور اولیه آن می باشد.
 -2یک قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه شرکت باید نسبت به تمدید آن اقدام شود.
 -3هت تمدید پروانه شرکت باید کاربرگ شماره  6تکمیل گردد ،مدار

عمومی و مدار

اختیاصی هت تمدیتد

پروانه اشتغال بکار حقوقی مندرج در کاربرگ ذکر شده به یازمان تحویل داده شود.
 -5در خیوص تمدید پروانه اشتغال بکار شرکت باید پرونده در کمیستیون مشتتر

اداره راه و شتهر یتازی و

یازمان ایتان مطرح شده و پس از تایید  ،تمدید مجوز در ییستم نرم افزار یازمان اعمال شده ولتی اصتل
پروانه اشتغال بکار شرکت پس از توشیح مدیر کل راه و شهریازی به مدیر عامل یا نماینده وی تحویل داده
می شود.

ا حالل اروا ه اشتغال بکار شرکت حقوقی :
در صورت تمایل اعضای شرکت به انحالل پروانه اشتغال بکار شرکت  ،باید صورتجلسه ای که به تاییتد تمتامی شترکا
رییده باشد به انضمام اصل پروانه اشتغال بکار شرکت به واحد عضویت و صدور پروانته اشتتغال تحویتل داده شتود،
پایه به درخوایت نامبردگان نامه ای به اداره راه و شهریازی اریال می گردد و پس از ابطتال پروانته اشتتغال بکتار
شرکت تویط اداره راه و شهریازی تغییرات در ییستم یازمان اعمال شده و پروانه شرکت باطل می گردد.

