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سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان هرمزگان

پیمان مدیریتشخص حقوقی–سازندگان مسکن و ساختمان درخواست صدور پروانه اشتغال بکار کاربرگ

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان 

..........................................با آگـاهی کامـل از مفـاد قـانون نظـام مهندسـی و       .................................................مدیر عامل شـرکت.............................................................. اینجانب ............................

دسـتور العمـل نحـوه فعالیـت سـازندگان مسـکن و سـاختمان        حث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداري )و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن و همچنین مب

با و شهرسازي ،راهوزارت 2/4/89مورخ 208280/400و اصالحیه شماره 14/9/88مورخ 46459/400و بخشنامه 02/11/87مورخ 02/100/56096ابالغیه شماره 

سـازندگان  نخستین بار است درخواست صدور پروانه اشتغال بکار حقـوقی براي را دارم و با اذعان به اینکه زدید از محل دفتر شرکت تقدیم مدارك پیوست تقاضاي با

رجـع صـادر   و پیش از این از استان هرمزگان یا سایر استانها پروانه اشتغال بکار شخص حقوقی دریافت نکرده ام و با آگاهی از این امـر کـه م  نمودهمسکن و ساختمان 

صـدور پروانـه اشـتغال بـه     کننده پروانه مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع ، مراتب را جهت رسیدگی به  شوراي انتظامی استان هرمزگان ارجاع دهد تقاضاي 

ـ  متعهد می گرددضمناً .می نمایمشخص حقوقی –سازندگان مسکن و ساختمان کار وقی ، تـابلوي شـرکت را مطـابق نمونـه     که پس از دریافت پروانه اشتغال بکـار حق

خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم معمول گردد. تهیه نمایم ،لوح فشرده ارسال شده از سوي سازمان موجود در 

:مدیر عامل امضاء

13تاریخ:        /          /           

شخص حقوقی پیمان مدیریت–سازندگان مسکن و ساختمان مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه اشتغال بکار 
) 1(کاربرگ شمارهریتپیمان مدیشخص حقوقی –تکمیل کاربرگ درخواست عضویت سازندگان مسکن و ساختمان -1
)2(کاربرگ شماره پیمان مدیریتشخص حقوقی–سازندگان مسکن و ساختمان تکمیل کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار -2
)3ره (کاربرگ شماپیمان مدیریتشخص حقوقی–سازندگان مسکن و ساختمان تکمیل کاربرگ اعالم اطالعات جهت صدور پروانه اشتغال بکار -3
به انضمام سابقه بیمه)4و درج وضعیت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها ( کاربرگ شماره"براي هر یک بصورت جداگانه "تکمیل فرم خوداظهاري مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره و کلیه شاغالن در شرکت -4
شرکتکلیه صفحات اساسنامه تصویر برابر با اصل-5
مندرج در روزنامه رسمی کشور، آگهی تاسیس شرکت برابر با اصل تصویر-6
آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشوربرابر با اصلتصویر-7
(در صورت دارا بودن توضیحات تصویر صفحه مربوطه نیز الزامی است.)مدیر عامل تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه-8
(پشت و روي کارت ملی )مدیر عامل ابر با اصل کارت ملیتصویر بر-9

وقتپروانه اشتغال به کار معتبر مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره و کلیه شاغالن مورد نظر اعم از تمام وقت و پارهپشت و روي تصویر-10
ماه نگذشته باشد.6ک ، کاله و کراوات و براي خانمها با مقنعه ) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از رنگی مدیر عامل  با زمینه روشن .( پشت نویسی شده ، بدون عین6*4دو قطعه عکس -11
وزارت راه و شهرسازي  درآمد صدور پروانه  -نزد بانک ملی به نام خزانه امور اقتصادي400103630200900135010000IRریال (به حساب 000/300اصل فیش بانکی به مبلغ -12

به مهر بانک و داراي پرفراژ سیستم) ممهور 
تاییدیه امور مالی سازمان مبنی بر پرداخت حق عضویت سالیانه اعضاي شرکت-13
)5(کاربرگ شمارهخود اظهاري مدیر عامل شرکت تکمیل کاربرگ -14
هیات مدیره شرکتوقت تمام سند مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت / موسسه به نام یکی از اعضايتصویر برابر با اصل-15
نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آیین6مطابق موضوع ماده در زمینه اجرااي مفیدبر گواهی سابقه کار حرفهمبنی8یا7تکمیل کاربرگ شماره -16

توضیحات :
شده باشد نیازي به ارائه مجدد آنها نمی باشد.ارائه9الی 5و موارد 1ردچنانچه  در زمان دریافت شماره عضویت حقوقی مو- 1
برابر با اصل کردن کلیه مدارك توسط واحد عضویت و پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان انجام می پذیرد.- 3
الزامی می باشـد. (کـاربرگ تاییـد عضـویت از سـازمان نظـام کـاردانی        از سازمان نظام کاردانی نامبردگانچنانچه در ترکیب شرکت از کاردانهاي فنی ساختمان و یا معماران تجربی استفاده گردد تاییدیه عضویت -3

)پیوست گردد

طه الزامی می باشد.در خصوص پیمانکاران تشخیص صالحیت شده از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري ارائه گواهی تایید صالحیت از ارگان مربو-4

در این قسمت چیزي ننویسید:لطفاً

.دبیرخانه لطفاً ثبت شود-1

واحد عضویت و پروانه اشتغال جهت اقدام الزم -2

شماره و تاریخ ثبت:
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