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1کاربرگ شماره
بسمه تعالی

اداره کل راه و شهرسازي خوزستان
 پیمان مدیریتدرخواست احراز صالحیت سازنده حقیقی : موضوع 

با احترام ، 

با آگاهی کامل از مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ............................................................................................................................................................................................اینجانب 

راه و شهرسازي وزارت02/04/89مورخ 20828/430ئین نامه اجرائی آن و همچنین دستورالعمل ابالغی شماره و آ

درخصوص نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ، با تقدیم مدارك پیوست بدینوسیله تقاضاي بررسی احـراز  

را دارم و خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات الزم ...............................................................................................................صالحیت سازنده حقیقی در پایه 

ضمناً اصالت و صحت کلیه مدارك پیوست تقدیمی را تأیید می نمایم و اعالم می دارم که تاکنون بنام . معمول گردد 

و هر آینه خالف آن ثابت شـود  صادر نشده و اخذ نکرده امگان مسکن و ساختمانسازندپروانه اشتغال اینجانب 

.  داشت ممجاز است اقدامات قانونی را معمول نماید و اینجانب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهو اداره کلسازمان

نام و نام خانوادگی
و امضاءهرم

/          /:    تاریخ 



2کاربرگ شماره 

کاربرگ خود اظهاري سازنده حقیقی درخصوص مشخصات محل ، تجهیزات و امکانات

...............................................................................................................: شماره پروانه اشتغال به کار مهندسی ..............................................................................................................................: نام ونام خانوادگی 

...............................................................................................................: شماره تلفن همراه ...............................................................................................................: شماره ملی 

...............................................................................................................: مشخصات محل 

...............................................................................................................: کدپستی ...............................................................................................................شهر :نشانی دفتر 

شمال :                                                                                                                            کروکی محل دفتر 

...............................................................................................................: نیکی پست الکترو.........................................................................................................: نمابر ....................................................................................................: شماره تلفن 

ذکرشود مسکونی        اداري          تجاري         سایر: دارد            ندارد      نوع کاربري محل : تابلو دفتر 
سند یا اجاره نامه که به پیوست می باشد  ذکر نام باکی       استیجاري       سایر مل: نوع مالکیت 

تجهیزات و نیروي انسانی دفتر

:تعداد نمابر :               تعداد خط تلفن:                    تعداد چاپگر :              تعداد دستگاههاي رایانه 
:   تعداد کارکنان اداري :                      تعداد کارکنان فنی :          تعداد میز نقشه کشی 

دارد            ندارد             : تعداد رایانه داخلی 
امکانات اداري دفتر 

.........................................................................................................نمازخانه               کتابخانه             اطاق جلسات              سایر 

مستقل       بلی                  خیر             : وضعیت فیزیکی محل 
درصورت منفی بودن توضیح داده شود 

فعالیتهاي دیگر 
.ت بودن توضیح داده شودخیر        درصورت مثببلی      : فعالیت جانبی 

خیر        بلی      :فعالیت درطرحهاي عمرانی 

دراین قسمت چیزي ننویسید 

کنترل مدارك

وامضاء کارشناس مربوطهتاریخ 

ینام و نام خانوادگ
مهر و امضاء

:        /          /خیتار



3کاربرگ شماره 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی6سابقه کار به استناد ماده 

ــه عملــی و ســابقه کــار متقاضــی در صــورتی معتبــر شــناخته خواهــد شــد کــه      گــواهی اشــتغال بــه کــار و تجرب

یـا وابسـته بـه دولـت ، شـهرداریها ، شخصـیت هـاي        توسط واحدهاي فنـی وزارتخانـه هـا ، سـازمان هـاي دولتـی      

ــوع   ــاي موض ــته ه ــاغل در رش ــوقی ش ــانونحق ــه داراي    ق ــاور ک ــان مش ــا مهندس ــاختمانی ی ــاي س ــرکت ه ش

مـی باشــند و یــا توســط دو نفـر از مهندســان بــا بــیش از ده   شــخص حقــوقیپروانـه اشــتغال بــه کـار مهندســی  

ــ    ــه ک ــتغال ب ــه اش ــار و داراي پروان ــابقه ک ــال س ــط  ار مهندس ــا توس ــی و ی ــتان   س ــی اس ــام مهندس ــد و نظ تایی

: در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود .صادر شده باشد 

.نام ، محل و مشخصات پروژه اي که در آن اشتغال داشته است -الف

مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار -

ی نام و مشخصات تحصیلی متقاض-پ

شخص حقیقی  یا حقوقی صادر کننده گواهی ) پروانه اشتغال( نام ، مشخصات ، سمت و شماره -ت



3-1کاربرگ شماره 

سازمانهاي دولتی و وزارتخانه ها /توسط اشخاص حقوقی کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار 

در ..............................................................................................................................................داراي مدرك تحصیلی....................................................................................................................................................آقاي / گواهی می شود خانم

13/         /    تــا تــاریخ       13/        /     از تــاریخ        .............................................................................................................................................................................................................................رشــته 

شرکت ساختمانی یـا مهندسـین مشـاور       کـه             دولتی یا وابسته به دولتبا این وزارت         شهرداري       سازمان 

/ می باشد و فعالیت آن در رشته....................................................................................................................................................: شماره » شخص حقوقی« به کار داراي پروانه اشتغال 

.                   انیکی         تأسیسات برقی        شهرسـازي         نقشـه بـرداري        معماري         عمران         تأسیسات مکرشته هاي 

: پروژه هاي زیر مشارکت داشته است / در اجراي پروژه . ترافیک         متمرکز است 

مدت اشتغالتاریخ پایانتاریخ شروعنوع مسئولیت در پروژهمحل اجراي پروژهنام پروژهردیف

ماه13/    /    13/    /    1

ماه13/    /    13/    /    2

ماه13/    /    13/    /    3

ماه13/    /    13/    /    4

ماه13/    /    13/    /    5

ماه13/    /    13/    /    6

ماه13/    /    13/    /    7

ماه13/    /    13/    /    8

امضاء و مهر سرپرست واحد فنی مؤسسه

پروژه هاي فوق ، مورد تأیید / با مشخصات فوق در اجراي پروژه ....................................................................................................................................................آقاي/ مشارکت خانم 

. می باشد 

امضاء مدیر و مهر مؤسسه



3-2کاربرگ شماره 

مان نظام مهندسی استان خوزستان نفر از مهندسان عضو ساز2توسط کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار 

در رشته ...............................................................................................................داراي مدرك تحصیلی....................................................................................................................................................آقاي / گواهی می شود خانم 

وژه پر/ در اجراي پروژه 13/         /      تا تاریخ       13/         /      از تاریخ    ....................................................................................................................................................

.هاي زیر مشارکت داشته است 

مدت اشتغالتاریخ پایانتاریخ شروعنوع مسئولیت در پروژهمتراژمحل اجراي پروژهپالك ثبتی/ نام پروژهردیف

ماه13/    /    13/    /    1

ماه13/    /    13/    /    2

ماه13/    /    13/    /    3

ماه13/    /    13/    /    4

ماه13/    /    13/    /    5

ماه13/    /    13/    /    6

ماه13/    /    13/    /    7

ماه13/    /    13/    /    8

: اینجانبان 

........................................................................  ...............................و پروانه اشتغال بکار شماره ................................................  .......................................................با شماره عضویت ........................................................................  ...............................- 1

و پروانه اشتغال ...........  ............................................................................................با شماره عضویت ........................................................................  ...............................- 2و.....................................  ..................................................................در پایه 
و بیش از ده سال سابقه کار حرفه مهندسی ، با یقین .......................................................................................................در پایه ........................................................................  ...............................بکار شماره 

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنتـرل سـاختمان ، همکـاري    6به صحت اطالعات مندرج در جدول باستناد ماده 
جاز اعالم می داریم که اداره کل راه و شهرسازي خوزستان مپروژه هاي فوق را گواهی می نمـائیم و  / ایشان در پروژه 

. بعمل آورد است در صورت مشاهده اظهار خالف واقع ، اقدامات قانونی الزم را علیه اینجانبان

تاریخ ، مهر و امضاء تاریخ ، مهر و امضاء                          



4کاربرگ شماره 

ن مربوط به دستور العمل خوداظهاري جهت اخذ مجوز فعالیت سازندگان مسکن و ساختما
2/4/89مورخ 20828/430و اصالحیه 02/11/87مورخ 02/100/56096شماره 

که پس از اخذ پروانهمتعهد می شوم ازنده مسکن و ساختمان متقاضی پروانه س........................................................................   ...............................اینجانب 

عمل تعهدو در صورتی که خالف این خواهم داشت و به صورت تمام وقت به عنوان سازنده حقیقی اشتغال به کار 

میتواند براساس قانون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان بـا      اداره کل راه و شهرسازي خوزستاننموده یا نمایم 

.نمایدبرخورداینجانب 

ول دفترمهر و امضاء مسئ



5کاربرگ شماره 

کاربرگ تعهد نامه مسئول دفتر مبنی بر اطالع از ضوابط شهرسازي درخصوص کاربري محل استقرار دفتر مهندسی

بسمه تعالی

به عنوان سازنده ...............................................................................................................به شماره پروانه شخص  حقیقی ...............................................................................................................اینجانب 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................شــــــهر : حقیقـــــی بــــــه نشـــــانی   

با ،که متقاضی دریافت مجوز فعالیت دفتر مهندسی سازنده حقیقی می باشم ..............................................................................................................................................................

چنانچه به هر دلیلی شهرداري محل از ادامه فعالیـت  آگاهی کامل از ضوابط و مقررات شهرسازي ، اعالم می نمایم ،

دفتر مهندسی در محل مذکور ممانعت نماید، کلیه مسئولیت هاي آن بعهده اینجانب بوده و اداره کل راه و شهرسازي 

خوزستان در قبال صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسـی مـورد درخواسـت ، هیچگونـه مسـئولیتی را بعهـده نخواهـد        

.داشت

ینام و نام خانوادگ
مهر و امضاء

:        /          /خیتار


