
 بسمه تعالی

 

 خروج از شرکت حقوقی :-1

 در صورت استفاده از ظرفیت اشتغال بکار در قالب طراحی  : -الف 

موافقت یا انصراف طراح حقیقی و امتیاز بندی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  33از آیین نامه اجرایی ماده  1-4-6مطابق بند 

حقوقی زمانی پذیرفته خواهد شد که تعهدات طراح حقوقی مربوط به طراح حقیقی به اتمام ظرفیت اشتغال و پایه بندی صالحیت طراح 

 رسیده و یا طراح حقیقی واجد شرایط دیگری به عنوان جایگزین معرفی شده باشد.

 

 در صورت استفاده از ظرفیت اشتغال بکار در قالب نظارت : -ب

ون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،انصراف شاغالن ناظر حقوقی زمانی پذیرفته قان 33از آیین نامه اجرایی ماده  1-4-11مطابق بند 

خواهد شد که ناظر حقوقی همزمان جایگزین او را با همان صالحیت و ظرفیت معرفی نماید و یا کار در دست اقدام آنان به پایان رسیده 

 باشد .

نه برداشت نمود که طرفین قرارداد هیچگونه تعهدی نسبت به یکدیگر در حاالت فوق می توان از رعایت ضوابط و مقررات قانونی اینگو

نداشته باشند و کارهای در دست اقدام منتسب به اعضای حقیقی عضو ناظر یا طراح حقوقی به اتمام رسیده باشد و اعضای حقیقی و 

 حقوقی و صاحب کار تعهدات خود را به طور کامل انجام داده باشند .

 

 ابطال پروانه شرکت   -2

 با ارائه و تنظیم صورتجلسه فی مابین کلیه اعضای شرکت مبنی بر توافق ابطال مجوز انجام شده و به دو صورت قابل اجرا می باشد:

ی و ــون نظام مهندســـآیین نامه اجرایی قان 33شرکت درخواست ابطال مجوز را داشته که در این حالت مطابق تبصره ماده  -الف 

 ترل ساختمان ، تنها مجاز به استفاده از پروانه اشتغال خود برای ادامه کارها و مسئولیتهایی که از قبل به عهده گرفته است را دارا کن

 .می باشد

 

ای در دست اقدام ــوز و همچنین خروج افراد از شرکت را داشته ، در این صورت کلیه کارهـــــشرکت درخواست ابطال مج -ب

نسبت به صاحب  نظارت و یا طراحی گردد و ناظر جایگزین کلیه پروژه های نظارت مشخص گردیده و شرکت تعهدتعیین تکلیف 
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