
                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

   

سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 استان هرمزگان

   نظارت  –درخواست صدور پروانه اشتغال بکار شخص حقوقي طراحي  كاربرگ

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان 

....باا گگااهي کامال از م اان ناانون نظاام       ول واحد فني شرکت / موسسه ....................................................................................................ئ.مدیر عامل / مساینجانب ............................................................................

مبحث مذکور ، باا ققادیم ماداری سیوسات      51و 6مان )نظامات اناری (و شرایط احراز موان مهندسي و کنترل ساختمان و گئین نامه اجرائي گن و همچنین مبحث نوم مقررات ملي ساخت

و سیش از ایان از اساتان هرمزگاان یاا      نمونهنخستین بار است نرخواست صدور سروانه اشتغال بکار حقوني برای را نارم و با اذعان به اینکه ققاضای بازنید از محل نفتر شرکت / موسسه 

، مراقب را جهت رسیدگي به   روانه اشتغال بکار شخص حقوني نریافت نکرنه ام و با گگاهي از این امر که مرجع صانر کننده سروانه مجاز است نر صورت مشاهده خالف وانعسایر استانها س

                                   51ماانه                                      51ماانه       نظاارت موضاوع       –صدور سرواناه اشاتغال باه کاار شاخص حقاوني  راحاي        شورای انتظامي استان هرمزگان ارجاع نهد ققاضای 

  55مانه  1قبصره 

    قرافیک         نقشه برناری         شهرسازی        قاسیسات برني      قاسیسات مکانیکي     عمران       نر رشته / رشته های   معماری 

لاذا    قهیاه نماایم ،  لوح فشرنه ارسال شده از ساوی ساازمان   این موضوع که سس از نریافت سروانه اشتغال بکار حقوني ، قابلوی شرکت را مطابق نمونه موجون نر  قعهدبا ضمناً  . مي نمایم

 خواهشمند است نستور فرمایید اندامات الزم معمول گرنن. 

  ول واحد فني ئمدیر عامل / مس امضاء                                                                        

 51قاریخ         /          /                                                                                 

 

 

 نظارت ( –مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه اشتغال بکار شخص حقوقي ) طراحي 

 (  5ست عضویت اشخاص حقوني )کاربرگ شمارهقکمیل کاربرگ نرخوا -5

 ( 2نظارت )کاربرگ شماره  –قکمیل کاربرگ نرخواست صدور سروانه اشتغال بکار شخص حقوني  راحي  -2

 (  1قکمیل کاربرگ اعالم ا العات جهت صدور سروانه اشتغال بکار شخص حقوني )کاربرگ شماره  -1

و نرج وضعیت قمام ونت و ساره ونت بونن گنها ) کاربرگ "برای هر یک بصورت جداگانه "هیات مدیره و کلیه شاغالن نر شرکت  قکمیل فرم خوناظهاری مدیر عامل و اعضای -1

 (  1شماره

اندام به قاسیس واحدهای کلیه ص حات اساسنامه شرکت یا قشکیالت سازماني مصوب شرکت نولتي و وابسته به نولت ، موسسه و نهان عمومي غیر نولتي که  قصویر برابر با اصل  -1

 سازماني فني خاص نمونه است . با ارسال مستندات قصویب نر مرجع صالحیت نار مربو ه

 گگهي قاسیس شرکت مندرج نر روزنامه رسمي کشوربرابر با اصل قصویر -6

 گگهي گخرین قغییرات شرکت مندرج نر روزنامه رسمي کشور برابر با اصل قصویر -7

 )نر صورت نارا بونن قوضیحات قصویر ص حه مربو ه نیز الزامي است.(  مدیر عامل قصویر برابر با اصل ص حه اول شناسنامه -8

 )سشت و روی کارت ملي (مدیر عامل قصویر برابر با اصل کارت ملي  -9

 ونت یه شاغالن مورن نظر اعم از قمام ونت و سارهقصویر سشت و روی  سروانه اشتغال به کار معتبر مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و کل -51

یخ گرفتن عکس بیش از رنگي مدیر عامل / مسئول واحد فني با زمینه روشن .) سشت نویسي شده ، بدون عینک ، کاله و کراوات و برای خانمها با مقنعه ( که از قار 6*1نو نطعه عکس -55

  ماه نگذشته باشد. 6

 مان مبني بر سرناخت حق عضویت سالیانهقایییدیه امور مالي ساز -52

وزارت راه و شهرسازی  نرگمد صدور سروانه  ممهور به مهار باناک و    -نزن بانک ملي به نام خزانه امور انتصانی IR  11151111 1115116112119115اصل فیش بانکي به حساب  -51

 ریال  033.333به ازای هر رشته  نارای سرفراژ سیستم

 ( 1)کاربرگ شماره خون اظهاری مدیر عامل شرکت / مسئول واحد فني موسسهگ قکمیل کاربر -51

 سند مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت / موسسه به نام یکي از اعضای هیات مدیره شرکت / موسسه قصویر برابر با اصل -51

 1صرفاً جهت متقاضیان موضوع قبصره "اونت برنامه ریزی و نظارت راهبرنی ریاست جمهوری گواهي قایید صالحیت نر رشته / رشته های مورن نرخواست از معقصویر برابر با اصل  -56

  "گئین نامه اجرایي نانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان  55مانه 

 سرینت سابقه بیمه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت. -57

 قصویر کد انتصانی شرکت از سازمان امور  مالیاقي -58

 و عضو شاغل رسیده باشد .قهیه و به امضای مدیر عامل  نرارنان همکاری با اعضای شاغل نر شرکت با قاریخ مشخص بمنظور است انه از سهمیه  راحي و نظارت عقد -59

 وضیحات  ق

اشخاص حقیقي شاغل نر شخص حقوني نسبت به قمدیدو یا مبحث نوم مقررات ملي ساختمان اشخاص حقوني موظ ند نبل از اقمام مدت اعتبار سروانه اشتغال  9-1با قوجه به بند  -5

 روز به سایان مدت اعتبار سروانه باشد. 51ارققای سایه سروانه اشخاص حقیقي اندام نمایند. وصول نرخواست این موارن به سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان ، نباید کمتر از 

 ارائه شده باشد نیازی به ارائه مجدن گنها نمي باشد. 9الي   1و موارن 5رنچنانچه  نر زمان نریافت شماره عضویت حقوني مو -2

  برابر با اصل کرنن کلیه مداری قوسط واحد عضویت و صدور سروانه اشتغال به کار سازمان نظام مهندسي ساختمان هرمزگان انجام مي سذیرن. -1

 

 

 لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید:

 .نبیرخانه لط اً ثبت شون -5

 عضویت و صدور سروانه اشتغال بکار جهت اندام الزم  واحد

 شماره و قاریخ ثبت 
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