
 دفاتر مهندسی طراحی ساختمانراهنمای کاربرگهای 

 شرایط الزم برای اعطای صالحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی به شرح بندهای زیر می باشد:

دارنده پروانه اشتغال مهندسی است و امتیاز آن قابل دفاتر مهندسی طراحی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی  -1

 واگذاری نیست.

دفتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسنناد رسنمی و   شرکای  -2

ولیت مشترک در اداره امور دفتنر و  ئنظام نامه داخلی برای انجام امور دفتر بوده و به طور مشترک و با مس

ه نیز قید می شنود  ی ساختمان که در مشارکت نامهماهنگی در ارایه تمام خدمات مهندسی طراحی رشته ها 

 اقدام به تاسیس دفتر نموده و از بین شرکای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان مسئول دفتر معرفی نمایند.

دفتر مهندسی طراحی باید دارای محل ثابت ، مستقل از سایر دفاتر و دارای تنابلو باشند و در صنورت تغیینر      -3

و راه  اداره بی باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز بنه محل دفتر ، مراتب را به طور همزمان و به صورت کت

 شهر سازی استان ، سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اطالع داده شود.

در یکی از  طراحیمتقاضی یا متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی طراحی باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی  -4

 شند.رشته های موضوع قانون با

 نفر می باشد. 11حداکثر تعداد شرکای هر دفتر طراحی  -5

جدول افزایش ظرفیت اشتغال هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان نسنبت بنه ظرفینت اشنتغال      -6

 دفتر تک نفره

 موارد افزایش                  ردیف

 اشتغال ظرفیت                  

 

     ترکیب رشته

 شرکا      

درصدددددددد 

یش دفتر افزا

 مهندسی

درصد افزایش در 

صددوره همیایدده  

بدددودن ارها ددده  

اشدددتغال در هدددر 

 رشته

درصد افزایش در 

صدددوره ح دددور 

بیش از یک  فر در 

 هر رشته

مجمددود درصددد  

افددزایش ظرفیددت 

 اشتغال

1  

 یک رشته از رشته های هفتگانه

  

11 11 --- 21 

دو رشننته ریننر همنننام از رشننته  2

 های :معمناری ، عمنران ، بنر  ،   

 مکانیک باشند.

21 11 11 41 

سه رشنته رینر همننام از رشنته      3

های :معمناری ، عمنران ، بنر  ،    

 مکانیک 

31 11 11 51 

چهار رشته ریر همننام از رشنته    4

های :معمناری ، عمنران ، بنر  ،    

 مکانیک باشند.

51 11 11 01 

هننای :معمنناری ،   هننای رشننته   5

و ینک تنا   عمران ، بر  ، مکانینک  

رشنته هنای نقشنه     سه رشنته از 

  برداری ، شهر سازی ، ترافیک

61 11 11 01 

    



 مسئول دفتر مهندسی از بین شرکای تمام وقت دفتر انتخاب خواهد شد.  -0

 

 صدهر مجوز دفتر مهندسی طراحی ساختمان:مراحل 

 تکمیل کلیه کاربرگهای دفاتر مهندسی  -1

 زات اداری آنبازدید از محل دفتر مهندسی جهت تایید محل دفتر و تجهی -2

و شهرسازی و سازمان استان جهنت صندور مجنوز دفناتر      اداره راهطرح نمودن دفتر در کمیسیون مشترک  -3

 مهندسی  

 و شهر سازی جهت تایید نهایی     اداره راهچاپ نهایی مجوز و ارسال آن به  -4

 

ینا   مندیر مسنئول   به و تهیه تابلوی دفترمعرفی نامه جهت ساخت مهرو شهرسازی،  اداره راهپس از برگشت مجوز از 

پس از ارائه پاسخ مهرسازی به سازمان ، دفتر فعال گردیده و پس از نصب تابلوی  داده می شود.دفتر تحویل  نماینده 

  دفتر مجوز فعالیت به مسئول دفتر یا نماینده وی تحویل داده شده و باید در محل دفتر نصب گردد.

 

    هندسی )کاهش یا افزایش شرکاء دفتر (:تغییراه در دفتر ماعمال 

 .بار مجاز به انجام تغییرات می باشد  دهفقط هر دفتر مهندسی در طول یک سال  -1

از ابتندا   6بنه انمنمام کناربرم شنماره      4، 2باید کاربرگهای شماره جهت افزایش در ترکیب شرکای دفتر  -2

ی کنردن اممنای کلینه شنرکای دفتنر اعنم از       منوط به گواه  4تکمیل گردد ، ضمناً  تکمیل کاربرم شماره 

 اعمای قدیمی و اعمای جدید در دفاتر اسناد رسمی می باشد.

  0و  6بنه انمنمام کناربرم شنماره      2،4کاربرگهنای شنماره   جهت کاهش در ترکیب شرکای دفتر بایسنتی   -3

ده در دفتنر در  منوط به گواهی کردن اممای شرکای باقیمان  4تکمیل گردد ، ضمناً  تکمیل کاربرم شماره 

 دفاتر اسناد رسمی می باشد. 

 در صورتیکه محل دفتر مهندسی تغییر کرده باشد ، الزامی می باشد. 5تکمیل کاربرم شماره  -4

 در صورتیکه مسئول دفتر تغییر کرده باشد ، الزامی می باشد. 3تکمیل کاربرم شماره  -5

 کیب شرکاء دفتر ، الزامی می باشد. کلیه مدارک عمومی و مدارک اختصاصی جهت تغییرات در ترارائه  -6

و شنهر   اداره راهبایسنتی موضنوع در کمیسنیون مشنترک      ،در خصوص اعمال تغییرات در مجوز دفاتر نینز  -0

نهایی آن توسط مدیر کنل راه و شهرسنازی در سیسنتم     و پس از تاییدسازی و سازمان استان مطرح شده 

 سازمان اعمال شده و فعال می گردد. 

 

 

 دفتر مهندسی طراحی ساختمان:تمدید مجوز 

 اعتبار کلیه مجوزهای دفتر مهندسی سه سال پس از تاریخ صدور اولیه آن می باشد. -1

 نسبت به تمدید آن اقدام شود. دقبل از انقمای مدت اعتبار مجوز دفتر بای یک ماه -2

عمومی و مدارک اختصاصنی  مدارک و کلیه  تکمیل گردد 6جهت تمدید مجوز دفتر مهندسی باید کاربرم شماره  -3

 دفتر به سازمان ارائه داده شود.جهت تمدید مجوز فعالیت 

و شهر سازی و سازمان  اداره راهدر کمیسیون مشترک باید نیز، موضوع  تمدید مجوز دفاتر مهندسی در خصوص  -4

پس از مجوز دفتر  اصلدر سیستم نرم افزار سازمان اعمال شده ولی  مدید مجوزاستان مطرح شده و پس از تایید ، ت

 توشیح مدیر کل راه و شهرسازی به مدیر مسئول یا نماینده وی تحویل داده می شود. 



 

 مجوز دفتر مهندسی طراحی ساختمان:ا حالل 

باشند بنه   شرکاء رسیده  تمامیورتجلسه ای که به تایید باید ص ،دفتر مهندسیانحالل در صورت تمایل اعمای دفتر به 

پاسخ به درخواست نامبردگان مهندسی به واحد عمویت و صدور پروانه اشتغال تحویل داده شود، مجوز دفتر انممام 

نامه ای به اداره راه و شهرسازی ارسال می گردد و پس از ابطال مجوز فعالینت دفتنر توسنط اداره راه و شهرسنازی     

 باطل می گردد. دفترو پروانه شده در سیستم سازمان اعمال تغییرات 

 


