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 شناسنامه فنی و ملکی )به ترتیب زیر(  صدور مدارک مورد  نیاز

 

 .پًضٍ دومٍ داس -1

 .دسخًاست وتثی -2

 .تسًیٍ حساب وتثی اص مجشی ریصالح ي تاییذ فىی تًسط ایطان -3

وپی ضىاسىامٍ ي واست ملی ماله )وام مىذسج دس پشياوٍ ي دس صًست خشیذ تعذ اص صذيس پشياوٍ  -4

 مذاسن ماله مىذسج دس سىذ .

 .وپی پشياوٍ -5

 وپی سىذ . -6

 وپی وذ پستی اص اداسٌ پست ي آدسس دلیك پستی . -7

 .( )اسائٍ ومطٍ تفىیىی الضامی می تاضذ(پایاوىاس)ومطٍ  وپی ومص َای تفىیىی -8

 وپی اص تشگٍ تعُذ وظاست واظشیه )سٍ تشگی(. -9

 .دس صًست خالف ساختماوی وپی اص سأی ومیسیًن مادٌ صذ+ تاییذیٍ استحىام تىا  -11

 .گًاَی استاوذاسد آساوسًسوپی   -11

 تائیذیٍ تاصسسی آتفا  -12

 وپی گضاسش پایاوی ولیٍ سضتٍ َا)ساصٌ،معماسی،تشق، مىاویه ي ومطٍ تشداس(.  -13

 وپی اص ومطٍ َای اصتیلت ساختماوی ضامل فىذاسیًن، جاومایی ستًوُا، ستًوُا، تیشَا ي معماسی . -14

 .(ًس وامل روش ضذٌ تاضذمطخصات طشفیه تطوپی اص صفحٍ ايل لشاسداد مجشی ریصالح ) -15
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اسائٍ اصل فیص ياسیضی تاتت صذيس ضىاسىامٍ فىی ي ملىی تش اساس تعشفٍ ساصمان وظام مُىذسی   -16

 ساختمان .

پیص وًیس ضىاسىامٍ فىی ي ملىی تًسط  دفتشچٍ اطالعات يتىمیل دلیك ولیٍ اطالعات مىذسج دس  -17

مجشی ي ولیٍ واظشیه ي طشاحان )اخز تاییذیٍ ومیتٍ َای مشتًطٍ( ي مُش ي امضاء آوُا )تذين خط 

 (.دس پیص وًیس ضىاسىامٍ فىی ي ملىی خًسدگی ي الن گشفتگی

 گًاَی عذم خالف یا گضاسش واسضىاس تاصدیذ وىىذٌ ضُشداسی دس صًست مًجًد تًدن . -18

)تاصسسیه ومیتٍ  ذ اص ساختمان تٍ مىظًس اسصیاتی ویفیت اجشا تًسط ساصمان وظام مُىذسیتاصدی  -19

 .ضىاسىامٍ فىی ي ملىی(

می تایست تًسط  ضىاسىامٍ فىی ي ملىی الصم تٍ تًضیح است دفتشچٍ اطالعات ساختمان ي پیص وًیس

تشای پشيطٌ َای فالذ مجشی مجشی دس حیه اوجام عملیات اجشایی تىمیل ضًد ي تاییذیٍ واظشان اخز گشدد .

 اطالعات می تایست تا َماَىگی واظش َماَىگ وىىذٌ يسایش واظشیه پشيطٌ تىمیل گشدد.

عات ساختمان اص جاوة مجشیان، طشاحان ي واظشان تٍ عىًان تخل  محسًب ي تًسط استىىاف اص ثثت اطال

 ساصمان لاتل پیگشد می تاضذ .

 

 

 

 

 

 واحد صدور شناسنامه فنی و ملکی

 سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان


