
                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

   

سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 استان هرمزگان

   نظارت  –درخواست صدور پروانه اشتغال بکار شخص حقوقي طراحي  كاربرگ

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان 

....برا گگراهي تامرل از    ول واحد فني شررت  / موسسر. ....................................................................................................  ئ.مدیر عامل / مساینجانب ............................................................................

مبحرث   51و 6مان )نظامات اداری (و شرایط احراز مواد مفاد قانون نظام مهندسي و تنترل ساختمان و گئین نام. اجرائي گن و همچنین مبحث دوم مقررات ملي ساخت

نخستین بار اس  درخواسر  دردور پروانر. اشرت ال     برای را دارم و با اذعان ب. اینک. مذتور ، با تقدیم مدارک پیوس  تقاضای بازدید از محل دفتر شرت  / موسس. 

روان. اشت ال بکار شخص حقوقي دریاف  نکرده ام و با گگاهي از این امر تر. مرجرص درادر تننرده     و پیش از این از استان هرمزگان یا سایر استانها پ نمودهبکار حقوقي 

دردور پروانر. اشرت ال بر. ترار      پروان. مجاز اس  در دورت مشاهده خالف واقص ، مراتب را جه  رسیدگي ب.  شورای انتظامي استان هرمزگان ارجاع دهرد تقاضرای   

  55ماده  1تبصره                                    51ماده                                     51ماده      نظارت موضوع:    –شخص حقوقي طراحي 

    ترافیک         نقش. برداری         شهرسازی        تاسیسات برقي      تاسیسات مکانیکي     عمران       در رشت. / رشت. های : معماری 

لوح فشرده ارسال شده از سوی سازمان این موضوع ت. پس از دریاف  پروان. اشت ال بکار حقوقي ، تابلوی شرت  را مطابق نمون. موجود در  تعهدبا ضمناً  . مي نمایم

 لذا خواهشمند اس  دستور فرمایید اقدامات الزم معمول گردد.   تهی. نمایم ،

 :ول واحد فني ئمدیر عامل / مس امضاء                                                                        

 51تاریخ:        /          /                                                                                 

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

 (  5س  عضوی  اشخاص حقوقي )تاربرگ شمارهتکمیل تاربرگ درخوا -5

 ( 2نظارت )تاربرگ شماره  –تکمیل تاربرگ درخواس  ددور پروان. اشت ال بکار شخص حقوقي طراحي  -2

 (  1تکمیل تاربرگ اعالم اطالعات جه  ددور پروان. اشت ال بکار شخص حقوقي )تاربرگ شماره  -1

 (  1و درج وضعی  تمام وق  و پاره وق  بودن گنها ) تاربرگ شماره"برای هر یک بصورت جداگان. "هیات مدیره و تلی. شاغالن در شرت   تکمیل فرم خوداظهاری مدیر عامل و اعضای -1

اقدام ب. تاسیس واحدهای سازماني فني خاص نموده اس  تلی. دفحات اساسنام. شرت  یا تشکیالت سازماني مصوب شرت  دولتي و وابست. ب. دول  ، موسس. و نهاد عمومي غیر دولتي ت.  تصویر برابر با ادل  -1

 . با ارسال مستندات تصویب در مرجص دالحی  دار مربوط.

 گگهي تاسیس شرت  مندرج در روزنام. رسمي تشوربرابر با ادل تصویر -6

 گگهي گخرین ت ییرات شرت  مندرج در روزنام. رسمي تشور برابر با ادل تصویر -7

 )در دورت دارا بودن توضیحات تصویر دفح. مربوط. نیز الزامي اس .(  مدیر عامل تصویر برابر با ادل دفح. اول شناسنام. -8

 )پش  و روی تارت ملي (مدیر عامل تصویر برابر با ادل تارت ملي  -9

 وق  ی. شاغالن مورد نظر اعم از تمام وق  و پارهتصویر پش  و روی  پروان. اشت ال ب. تار معتبر مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و تل -51

  ماه نگذشت. باشد. 6یخ گرفتن عکس بیش از رنگي مدیر عامل / مسئول واحد فني با زمین. روشن .) پش  نویسي شده ، بدون عینک ، تاله و تراوات و برای خانمها با مقنع. ( ت. از تار 6*1دو قطع. عکس -55

 مان مبني بر پرداخ  حق عضوی  سالیان.تایییدی. امور مالي ساز -52

وزارت راه و شهرسازی  درگمد ددور پروان.  ممهور بر. مهرر بانرک و     -نزد بانک ملي ب. نام خزان. امور اقتصادی IR  11151111 1115116112119115ادل فیش بانکي ب. حساب  -51

 ریال  01111111 دارای پرفراژ سیستم

 ( 1)تاربرگ شماره یر عامل شرت  / مسئول واحد فني موسس.خود اظهاری مدتکمیل تاربرگ  -51

 سند مالکی  یا اجاره نام. محل شرت  / موسس. ب. نام یکي از اعضای هیات مدیره شرت  / موسس. تصویر برابر با ادل -51

گئین نام.  55ماده  1درفاً جه  متقاضیان موضوع تبصره "ی و نظارت راهبردی ریاس  جمهوری گواهي تایید دالحی  در رشت. / رشت. های مورد درخواس  از معاون  برنام. ریزتصویر برابر با ادل  -56

  "اجرایي قانون نظام مهندسي و تنترل ساختمان 

 پرین  سابق. بیم. مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرت . -57

 تصویر تد اقتصادی شرت  از سازمان امور  مالیاتي -58

 و عضو شاغل رسیده باشد .تهی. و ب. امضای مدیر عامل  با اعضای شاغل در شرت  با تاریخ مشخص بمنظور استفاده از سهمی. طراحي و نظارتقرارداد همکاری  عقد -59

 وضیحات :ت

ل در شخص حقوقي نسب  ب. تمدیدو یا ارتقای پای. پروان. اشخاص مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اشخاص حقوقي موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروان. اشت ال اشخاص حقیقي شاغ 9-1با توج. ب. بند  -5

 روز ب. پایان مدت اعتبار پروان. باشد. 51حقیقي اقدام نمایند. ودول درخواس  این موارد ب. سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان ، نباید تمتر از 

 ارائ. شده باشد نیازی ب. ارائ. مجدد گنها نمي باشد. 9 الي  1و موارد 5ردچنانچ.  در زمان دریاف  شماره عضوی  حقوقي مو -2

  برابر با ادل تردن تلی. مدارک توسط واحد عضوی  و ددور پروان. اشت ال ب. تار سازمان نظام مهندسي ساختمان هرمزگان انجام مي پذیرد. -1

 لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید:

 .دبیرخان. لطفاً ثب  شود -5

 روان. اشت ال بکار جه  اقدام الزم واحد عضوی  و ددور پ

 شماره و تاریخ ثب :
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