
 1کاربرگ شماره                                    "درخواست بررسی صالحیت سازنده حقوقی فاقد رتبه  "                                                                 

  خوزستانسازمان محترم نظام مهندسی ساختمان استان 

ه اینجانبببببببب. ............................................. مببببببببدیر .امبببببببب. شببببببببرکت ........................................  بببببببببت شببببببببده بببببببببه شببببببببمار

ام مهندسبببی ن کنتبببرم سببباختمان ن هیبببیی نامبببه ایرایبببی هن ن لم نبببیی .................................................. ببببا هیبببالی کامببب. از م ببباد قبببانون نظببب

نزارت مسبب ی ن شهرسبباز  در خنببو  نحببوه فلامیببت سببازندیان مسبب ی  2/11/87مببور    02/100/56096دسببتوراملم. ابال ببی شببماره 

شببمند اسببت دسببتور فرمادیببد ن سبباختمان بببا ارادببه مببدار  قیوسببتر تقاصببا  بررسببی صببالحیت سببازنده حقببوقی فاقببد رتبببه را دارم ن مبب ا خوال

 اقدامات الزم در ایی خنو  انجام ق یرد .

صمناً اینجانب. اصبامت ن صبحت ک یبه مبدار  قیوسبت را تاییبد نمبوده ن ا.بالم مبی دارم تبا ایبی تباریغر قرنانبه اشبتاام ببه کبار ببه نبام ایبی شبرکت 

ونی را قیگیبر  نمبوده ن ایبی شبرکت حبگ لی گونبه ا.تراصبی صادر نشده ن لر یباه خبالا ایبی اد.با  اببت شبود سبازمان مجباز اسبت اقبدامات قبان

 نخوالد داشت . 

 نام ن امضاء مدیر .ام.                        

 مهر شرکت                                                                                                                                                                 

از متقاصیان محترم خوالشمند است یهت درخواست .ضویت ن بررسی صالحیت سازنده حقوقی فاقد رتبهر متی فوق را در سربرگ تویه : 

تنظیم نموده ن قس از درج امضاء مدیر .ام.ر مهر شرکت ن تاریغ درخواست ر هن را به لمراه مدار  قیوست به  A4شرکت ن در اندازه 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان اراده نمایند . 

 

 

 "ت یمهور  ن  اراده هخریی تاییراتتلهد سازنده حقوقی فاقد رتبه مبنی بر نداشتی رتبه بند  از ملاننت برنامه ریز  ن نظارت رالبرد  ریاس"

 

 خوزستانسازمان محترم نظام مهندسی ساختمان استان 

 با سالم ن احترام 

 ................................ در بت شده به شماره  اینجان. ................................................ مدیر .ام. شرکت .....................................................

 تمدید دریافت    تاریغ .................. در اداره  بت شرکت لا ن مام یت صنلتی استان سمنانر شهر ........................... که متقاصی 

 انجام تاییرات در قرنانه اشتاام به کار       سازنده حقوقی طبگ صوابط مبحث دنم مقررات م ی ساختمان می باشمر با هیالی کام. از

 صوابط مربوطه بدینوسی ه صراحتاً ا.الم می نمایم . 

 شد. ایی شرکت دارا  رتبه بند  از ملاننت برنامه ریز  ن نظارت رالبرد  ریاست یمهور  نمی با 0 1

.............. که به قیوست مدار  رنزنامه لا  رسمی شماره ...................... مور  ........................... ن شماره ................... مور  ............. 0 2

 اراده شده هخریی تاییرات شرکت فوق ام کر است . 

متلهد می شوم لر یاه خالا اد.الا  فوق  ابت شود سازمان مجاز است را تادید نموده صمناً اینجان. اصامت ن صحت ک یه مدار  قیوست 

 اقدامات قانونی را قیگیر  نموده ن ا یی شرکت حگ لی گونه ا.تراصی نخوالد داشت . 

 نام ن امضاء مدیر .ام.                                                                                                                                                                         

 مهر شرکت                                                                                                                                                                                

 A4تویه : از متقاصیان محترم خوالشمند است یهت اراده تلهد سازنده حقوقی فاقد رتبهر متی فوق را در سربرگ شرکت ن در اندازه 

تنظیم نموده ن قس از درج امضاء مدیر .ام.ر مهر شرکت ن تاریغ درخواستر هن را به لمراه مدار  قیوست به سازمان نظام مهندسی 

 اراده نمایند .  خوزستانمان استان ساخت

 



 

 کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی سازندگان مسکن                                                کاربرگ شماره 2        

 

 بسمه تعالی
 

 اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان 

 

 موضوع : صدور/ تمدید/ ارتقاء پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی سازندگان مسکن 
 

 با احترام ، 
 ........... با آگاهی کامل از مفاد اینجانب ........................................ مدیر عامل / مسئول واحد فنی شرکت / مؤسسه ....................................

 امات اداری( و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان )نظ
 مبحث مذکور، با تقدیم مدارک پیوست تقاضای بازدید از محل دفتر شرکت/ مؤسسه  15و  6شرایط احراز صالحیت موضوع مواد 

 برای صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی سازندگان مسکن 
 را دارم . لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات الزم معمول گردد . 

 

 

 

  : امضاء مدیر عامل / مسئول واحد فنی                                                                                                                                 

 :  / مؤسسه مهر شرکت                                                                                                                                         

  13تاریخ :       /      /                                                                                                                                             

 

 

 

 

 . توجه : این متن روی سربرگ شرکت/ مؤسسه می باید تنظیم و ارائه شود 



 کاربرگ خوداظهاری جهت صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی                                              کاربرگ شماره 3

 بسمه تعالی

................................و.مبببب ا  . .بببب..........................................اینجانبببب..................................د .نبببب..................................... ببببن.مبببب ا  .منا ببببنا ن.

...................... .ین. ببه.ن.اابب ا .صبباه  .ا........................... ببن.مبب ا  ...بب.ی.......................ها ا .ش وانببن.امببمهاد. ببن.شببا . .ن. بب.. ببن.مبب ا  .............

(.ه .مبببب ش..س.   .ببببن.................................بهبببب..مبببب. . ببببن.مبببب ا  .........................  بببب.  .1شببببن. ببببن..نبببب.ا............................  بببب..ن ببببای .

د ببو..7 بباه ..1ه . نبب..(.دعالهبب.. بب..ن ببای .و.ه .صبب. ف..شببن.ربب ن.ایببم.اابب ا .نا ببن.. ببو.ن بب.ه .یببا.ن ببای .  بب .د. بب ای . نبب.  .2............................ 

..هفم .شه. .. هحث.هوم. ق  ا . ... ارم ا..ر.اه . .ه.و.ههچ.گ.نن.ا.م اض..نخ.اه .هام...

            نام و نام خانوادگی :                                                                                                                                                                

             امضاء و مهر :                                                                                                      

        13تاریخ :     /      /                                                                                                                           

.ف.ضهحا .:.

 یک..ا..  م.ا . .ی ..ا و.س....هها . .ی  س.ماغو. .. ای..ه  .م.ه... (1)

 یک.ا..گزینن.ها .ف ام.وا..س.شا  .وا.. .. ای..ه  .م.ه... (2)

 .ن. .. ای..ایم.د م.ر.هاظ.ا  .  .  . .اگانن.ف.هن.م. .و.ا .ا . مقاض..ف. ط.ن این. .ف. ن.:.  ا .ه .یک.ا..ا..ا .م ش..س.   

  ا. ا..نظام. .ن. .. ارم ا..ا ما..ر.. ما..گ.اه..م.ه...

.

.ف.ضهحا .:.

 یک..ا..  م.ا . .ی ..ا وس....هها . .ی  .سماغو. .. ای..ه  .م.ه... (1)

 یک.ا..گزینن.ها .ف ام.وا.سشا  .وا.. .. ای..ه  .م.ه... (2)

 . .ف. ن.:.  ا .ه .یک.ا..ا..ا .م ش..س   .ن. .. ای..ایم.د م.ر.ه.اظ.ا  .  .  . .اگانن.ف.هن.م. .و.ا .ا . مقاض..ف. ط.ن این

   ا. ا..نظام. .ن. .. ارم ا..ا ما..ر.. ما..گ.اه..م.ه..

 

ن.نا ه ه . ران . .ن.س................................ ن.م ا  ....ی............................................. .ین. ه.ن.گ.اه.. ..م.ه.شض م.اح ا..ه.ی.. ناب.آاا .س  شا

   خص.م. . . ه.فایه..ا ...(.×  ن. ا. ا..  ا عن.ن .ه .و.ا .ا .  ا الهن.شن. ا..  ...13ه . . خ.:........س.....س........

.

 نام و نام خانوادگی :                                                                                                                                             

  :سمت                                                                                                                                              

 این خوداظهاری در دو نسخه تهیه و امضاء شده است                                                                                                                                              



 کاربرگ خوداظهاری مدیر عامل / مسئول واحد فنی در خصوص مشخصات محل، تجهیزات و امکانات                                                   کابرگ شماره 4

 مشخصات شرکت / مؤسسه : 

 ...........................................: ...........................................................................................................................نام شرکت/ مؤسسه 

 استان .................................. شهر ....................................  محل ثبت : 13شماره ثبت : .................................. تاریخ ثبت :    /     /      

 مشخصات محل دفاتر شرکت /مؤسسه در محدوده جغرافیایی استان خوزستان )مندرج در روزنامه رسمی کشور( 

....................................................... نشانی دفتر مرکزی : شهر..................................................................................................... 

......................................................................................................... دفتر شماره یک : شهر........................................................ 

......................................................................................................... دفتر شماره دو : شهر......................................................... 

 مشخص نموده و کروکی آن را در کادر زیر رسم نمائید . انی پشت پروانه با عالمت لطفاً فقط یکی از نشانی های فوق را بعنوان نش

 شمال                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 ............................. ................................ نمابر : ....................................... پست الکترونیکی : ...........................شماره تلفن ...................

 جمع مساحت طبقات: ...................... متر مربع               : ................................ مساحت هر طبقه : ........................ متر مربع    تعداد طبقات 

 ...............................................حوزه دفتر نمایندگی سازمان ....................................................... منطقه شهرداری محل دفتر : ..................

 ...........................محل نصب تابلو ...............................................................................................................      ندارد      تابلو : دارد 

  سایر )با ذکر نام( ...................................... سند یا اجاره نامه که به پیوست می باشد .       تجاری اداری  نوع کاربری محل : مسکونی 

 سایر )با ذکر نام( .............................. سند یا اجاره نامه که به پیوست می باشد .       استیجاری نوع مالکیت : ملکی 

 ............................................................تان ...................... شهر....................................................................نشانی سایر دفاتر شرکت : اس

 تجهیزات و نیروی انسانی شرکت / مؤسسه : 

 تعداد دستگاههای چاپ نقشه :                     تعداد خط تلفن :         تعداد نمابر :                    تعداد دستگاههای رایانه:                     تعداد چاپگر : 

 کانات اداری دفتر مرکزی : ملزومات اداری متناسب با تعداد کارکنان : .................................................   ندارد   شبکه رایانه ای داخلی : دارد

 ...........................ملزومات اداری متناسب با تعداد کارکنان : ..................................................................................... کتابخانه  نمازخانه 

 در صورت منفی بودن توضیح داده شود .             خیر       وضعیت فیزیکی محل : مستقل       بلی

.................................................................................. ................................................................. 

 فعالیت های دیگر : 

      خیر       فعالیت های جانبی : بلی 

 فعالیت های دیگر : 

  خیر          فعالیت های جانبی : بلی 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 خیر        فعالیت در طرحهای عمرانی :       بلی

  نام و نام خانوادگی مدیر عامل / مسئول واحد فنی :                                                                                                            

 مهر شرکت :                                                                                                              

  13 تاریخ :       /      /                                                                                                                 



5کاربرگ شماره   

 تعهد نامه اشخاص حقوقی دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر ارائه آخرین تغییرات شرکت 

 بسمه تعالی 

 

ثببببت شبببدم ببببه شبببمارم  ………………………………………………………...................... مبببدیر لامببب  شبببرکت اینجانببب. ...........

در ادارم ثببببت شبببرکمها و مالعیبببت ابببنعمی اسبببما  خوزسبببما  شبببهر  13............................ و تببباریب ثببببت     /     /      

 ...................... کبببببه ممقایبببببی دریا بببببت .....................................................................................................

طبب  یبواب   11مبادم  4در پروانه اشبمغا  ببه کبار شبخ  ببه کبار شبخ  حقبوقی مویبو  تب برم  انجام تغییرات  تمدید 

 راحماً الالم می نمایم   مبحث دوم مقررات ملی ساخمما  می باشم با آگاهی کام  از یواب  مربوطه بدینوسیله ا

کببه  13و شببمارم ................................. مببور      /      /        13روزنامببه هببای رسببمی شببمارم ................................ مببور     /     /      

 به پیوست مدارک ارائه شدم ، آخرین تغییرات شرکت  وق الذکر است . 

اثبات گردد که اظهارات  وق خالف واقب  البالم شبدم اسبت، مرجب  ابدور پروانبه مبی توانبد مراتب. را ببه لنبوا  یمناً چنانچه 

یک تخلف انضباطی به شبورای انمظبامی سبازما  نظبام مهندسبی سباخمما  اسبما  مبنععت نمبودم تبا براببر یبواب  قبانونی ببا 

  اینجان. ر مار گردد .

 

 

 امضاء مدیر عامل :  

 مهر شرکت :  

 13تاریخ :       /      /       

 

 

  . توجه : این متن روی سربرگ شرکت می باید تنظیم و ارائه شود 

 



 6کاربرگ شماره 

 مشخصات متقاضی احراز صالحیت سازنده حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

 دارای رتبه فاقد رتبه

 "سازندگان مسکن و ساختمان"

 شماره : 

 تاریخ : 

 پیوست : 

 مشخصات شرکت : 

 ....................................................................................................................................................................  نوع شرکت : .......نام شرکت : 

  .............................تان ....س........ شهر............ان ......................... محل ثبت :  استشماره ثبت : .................................. تاریخ ثبت : ............

 ................................................ .. کد پستی :........................نشانی دفتر مرکزی :  .......................................................................................

 .............................................بر : .........ام.......... ن............شماره تلفن ثابت ) با ذکر کد( : ............................................................................

  ( : .........................................EMAILرونیک )ست الکتکی وب سایت : .............................................................................. پنشانی الکترونی

  مشخصات مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و اعضای شاغل در شرکت )اعضای امتیاز آور( : 

 

 نیمه وقت تمام وقت سمت در شرکت رشته موضوع پروانه شماره پروانه اشتغال خانوادگینام و نام  ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

  

 مشخصات محل دفاتر شرکت در محدوده جغرافیایی استان خوزستان )مندرج در روزنامه رسمی کشور( : 

 

 ..................................................................................... : نشانی دفتر مرکزی......................................................................................... 

............................................ : دفتر شماره یک........................................................................................................................................ 

 دفتر شماره دو......................................................................................... :................................................................ 

  ل رسم نمایید : مشخص نموده و کروکی آن را در کادر ذی لطفاً فقط یکی از نشانی های فوق را به عنوان نشانی پشت پروانه با عالمت 

 

 

 

 

 شمال 

 

 

 

 

 

  

 








