
البرزسازمان نظام مهندسی ساختمان استان طراحی ساختمانمدارك الزم جهت صدور مجوز فعالیت دفاتر مهندسیکاربرگ 

درخواست خود را ثبت - خدمات الکترونیکیقسمت nezam.ir-www.alborzابتدا با مراجعه به وب سایت سازمان به آدرس *
و ...)/نوع پروانه(گامهاي ثبت در سایت: کارتابل شخصی مسئول دفتر/پروانه اشتغال/نوع صالحیت.نمائید

)3(کاربرگ شماره طراحی ساختمان مهندسیصدور مجوز فعالیت دفتر ارایه درخواست -1

مطابق ،رسمی و مدارك مؤید مربوط به تأسیس دفتر با مسئولیت مشترك کلیه شرکاءاسناد ارائه مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر -2

"باشد این بند حذف می شودتک نفرهدرصورتیکه دفتر ")4کاربرگ شماره (

.           مهندسی استوظایف، ضوابط و مقرراتی که مربوط به فعالیت دفترشرکاء، درخصوص انجامو تعهدنامهدفترلئومسمعرفیتکمیل کاربرگ -3

)5(کاربرگ شماره 

)6(کاربرگ شماره ل دفترمسئوتکمیل کاربرگ شرح وظایف -4

)7ي دفتر در خصوص وظایف آنها (کاربرگ شماره شرکاتکمیل کاربرگ تعهدنامه -5

)8دفتر مهندسی (کاربرگ شماره و امکاناتتکمیل کاربرگ خود اظهاري مسئول دفتر در خصوص مشخصات محل، تجهیزات- 6

درصورتیکه "کلیه شرکاي دفتر مهندسی رسیده است.و مهر و امضاي به تصویب تمام صفحات آنیک نسخه نظام نامه داخلی دفتر که-7

"باشد این بند حذف می شودتک نفرهدفتر 

سازمان (مالك تسویه تسویه حساب باوالبرزدر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کلیه شرکاي دفتر مهندسی داشتن عضویت معتبر -8

می باشد).مهندسی پروانه اشتغال بکار صدور عضویت و اموردر پرونده الکترونیکی اشخاص حقیقی دراطالعات موجود،حساب

ماه داراي اعتبار باشند).2(حداقل اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر همه شرکاء-9

قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در دفتر مهندسی طراحی ساختمان ماه2شرکاي دفتر موظفند توجه :

یا ارتقاي پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نسبت به تمدید و

.به پایان مدت اعتبار پروانه باشدماه 2از بیشترنباید البرز، 

.مسئول دفترصفحه شناسنامه تمامتصویر-10

که از تاریخ گرفتن پشت نویسی شده ،بدون عینک، کاله و کراوات و براي خانمها با مقنعه).( سفیدبا زمینه مسئول دفتر رنگی 4x6دو قطعه عکس -11

ماه نگذشته باشد6بیش از عکس

ریال، پرداخت توسط دستگاه پوز موجود در محل عضویت ساختمان نظام مهندسی البرز.300،000فیش صدور پروانه به مبلغ -13

گردیده باشد.مهندسی که در آن نشانی محل دفتر قیدمدارك رسمی مربوط به محل دفتر -14

 توجه:
می باشد.30:13الی 00:8ساعت اخذ مدارك: روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
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البرزسازمان نظام مهندسی ساختمان استان ساختمانطراحیدفاتر مهندسیتغییراتتمدید مجوز فعالیت یا مدارك الزم جهت کاربرگ 

درخواست خود را خدمات الکترونیکیقسمت www.alborz-nezam.irابتدا با مراجعه به وب سایت سازمان به آدرس *
)تقاضاي تمدید دفتر و...(گامهاي ثبت در سایت: کارتابل شخصی مسئول دفتر/. اعالم نمائید

مدارك عمومی- 1

"در سربرگ دفتر مهندسی طراحی ساختمان ارائه گردد"درخواست کتبی مسئول دفتر جهت تمدید مجوز فعالیت یا تغییرات. ) 1-1(

کلیه شرکاي دفتر مهندسی و تسویه حساب با سازمان سالیانه عضویت پرداخت حق) 1-2(

که از تاریخ گرفتن .( پشت نویسی شده ،بدون عینک، کاله و کراوات و براي خانمها با مقنعه)سفیدرنگی مسئول دفتر با زمینه 4x6دو قطعه عکس ) 1-3(

ماه نگذشته باشد6بیش از عکس

ریال، پرداخت توسط دستگاه پوز موجود در محل عضویت ساختمان نظام مهندسی البرز.300،000فیش صدور پروانه به مبلغ ) 1-4(

اشتغال به کار مهندسی معتبر همه شرکاء.) اصل و تصویر پروانه 1-5(

قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در دفتر مهندسی طراحی ساختمان نسبت به ماه2شرکاي دفتر موظفند توجه :

نباید تمدید و یا ارتقاي پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، 

.روانه باشدبه پایان مدت اعتبار پماه2از بیشتر

.قبلیی ساختمانطراحاصل مجوز فعالیت دفتر مهندسی ) 1-6(

صرفاً در صورتیکه محل دفتر ") مدارك رسمی معتبر مربوط به محل دفتر مهندسی که در آن نشانی محل دفتر قید گردیده باشد. 1-7(

"مهندسی استیجاري یا تغییر یافته باشد

در ترکیب شرکاءمدارك اختصاصی جهت تغییرات-2
فرم خروج- ابطال مشارکتنامه قبلی).4کاربرگ شماره (رسمی مطابق اسناد ثبت شده در دفاتر جدیدارائه مشارکت نامه رسمی) 2-1(

اعضا(درصورت خروج)
مهندسی به فعالیت دفتروظایف، ضوابط و مقرراتی که مربوط خصوص انجامشرکاء، درو تعهدنامهدفترلئومسمعرفیتکمیل کاربرگ ) 2-2(

)5(کاربرگ شماره . است
"یکه مسئول دفتر تغییر کرده باشدصرفاً در صورت")6(کاربرگ شماره .ل دفترمسئوتکمیل کاربرگ شرح وظایف ) 2-3(

)7(کاربرگ شماره .شرکاي دفتر در خصوص وظایف آنهاتکمیل کاربرگ تعهدنامه ) 2-4(
)8(کاربرگ شماره .دفتر مهندسیو امکاناتمسئول دفتر در خصوص مشخصات محل، تجهیزاتتکمیل کاربرگ خود اظهاري ) 2-5(
به تصویب و مهر و امضاي کلیه شرکاي دفتر مهندسی رسیده است.تمام صفحات آننظام نامه داخلی دفتر کهیک نسخه ) 2-6(-1

"باشد این بند حذف می شودتک نفرهدرصورتیکه دفتر "

.شرکاءکلیه اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر ) 2-7(
 : باشد.در سازمان الزامی میاداريمراحل کلیه انجام مهندسی جهت دفتر(همراه داشتن مهرتوجه

.: توجه
می باشد.13:30الی 8:00ساعت اخذ مدارك: روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
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البرزسازمان نظام مهندسی ساختمان استان طراحی ساختماندرخواست صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسیکاربرگ 

بسمه تعالی

البرزسازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
مهندسیپروانه اشتغال به کار عضویت وامور

ساختماندفتر مهندسی طراحی مجوز فعالیتموضوع: درخواست صدور 

احترام، اب

مفاد قـانون نظـام مهندسـی وکنتـرل سـاختمان و     نیزآئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و9باعنایت به ماده 

ــی آن و ــه اجرائ ــین نام ــین مبحــث آئ ــهمچن ــررات ملّ ــات اداري) و شــرایط احــراز صــالحیت موضــوع  دوم مق ی ســاختمان ( نظام

طراحـی  دفتر مهندسیمجوز فعالیتمهندسی براي صدور از محل دفتر، با تقدیم مدارك پیوست تقاضاي بازدیدمبحث مذکور5ماده 

.معمول گردداقدامات الزمخواهشمنداست دستورفرمائید لذا را دارم. ساختمان

:مسئول دفترنام ونام خانوادگی

13/     /       تاریخ :

امضاءومهر
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البرزمان نظام مهندسی ساختمان استان سازمشارکت نامه مدنی دفتر مهندسی طراحی ساختمان                                              کاربرگ

طراحی ساختمانمشارکت نامه مدنی دفتر مهندسی

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و 9نامه نحوه اعطاي صالحیت و ظرفیت به دفاتر مهندسی موضوع مادهبه موجب شیوه 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، و همچنین تصویب 33نیز مفاد فصل سوم آئین نامه ماده و1375کنترل ساختمان، مصوب سال 

(نظامات اداري) که از این مقررات ملّی ساختمان ت وزیران، مربوط به مبحث دومأهی22/04/1383مورخـه28549/ت4605نامه شماره 
در این دفتر اسناد رسمی  طراحی ساختمانپس شیوه نامه نامیده می شود، این مشارکت نامه مدنی به شرح زیر بین شرکاء دفتر مهندسی

ن الزم االجرا می باشد.قانون مدنی براي طرفی10مفاد آن وفق ماده . تنظیم و امضاء می گردد

شرکاء عبارتند از: –1ماده 
و ..........................................................نام و نام خانوادگی............................ نام پدر ........................... با شماره عضویت نظام مهندسی1- 1

..........................................کار مهندسیشماره پروانه اشتغال به
2-1......................................................................
3 -1.......................................................................
4 -1.......................................................................
5-1.......................................................................

موضوع مشارکت: - 2ماده 
براي انجام خدمات مهندسی در رشته هاي هفتگانه ساختمان به موجب شیوه نامه و نیز سایر طراحی ساختمانسیس دفتر مهندسیأت

ضوابط و مقررات ذیربط .

حدود صالحیت، رتبه و ظرفیت- 3ماده 
رتبه مندرج در پروانه اشتغال هر یک از شرکاء دفتر است. و نیز حدود صالحیت ورتبه شرکاء دفتر مهندسی، همان حدود صالحیت و

رفیت اشتغال شرکاء دفتر مهندسی براساس مفاد شیوه نامه و جداول مربوطه تعیین و در مجوز فعالیت دفتر مهندسی درج می شود.ظ

حدود مسئولیت و شرح وظایف شرکاء–4ماده 
لیتی که درقبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صالحیت، رتبه و ظرفیت تعریف و تعیین عالوه بر مسئوشرکاء دفتر مهندسی 

نیز هماهنگی در انجام کامل خدمات دفتر و، مشترکاً نسبت به اداره امورطراحی ساختماندفتر مهندسیمجوز فعالیت شده، مندرج در 
ا صاحب کار، براساس ضوابط ،مقررات و معیارهاي فنی مسؤل بوده و متعهد مورد توافق طبق قرارداد بمهندسی در رشته هاي تعهد شده و

می باشند. 

تعهدات شرکاء:-5ماده 
و مسئولیت قانون مالیاتهاي مستقیم می باشند96شرکاء دفتر مهندسی متعهد به تهیه و نگهداري دفاتر قانونی موضوع ماده 1-5

.ه آنان خواهد بودپاسخگویی و انجام تعهدات بوجود آمده به عهد
این مجوز فعالیت شرکاء دفتر مهندسی متعهد به انجام خدمات مهندسی فقط در حدود صالحیت، رتبه و ظرفیت تعریف شده در 2-5

انجام خدمات نظارت از حوزه شمول این بند مستثنی است.دفتر مهندسی بوده و خارج از آن مسؤلیت حرفه اي را نخواهند پذیرفت.
فنی و اجرائی و شرکاء دفتر مهندسی متعهد به تأمین بودجه الزم براي انجام هزینه هاي مربوط به اداره امور اداري، مالی، حقوقی،3-5

سایر هزینه هاي دفتر مهندسی برابر نظام نامه داخلی که توسط شرکاء تهیه، تدوین و به تصویب ایشان خواهد رسید می باشند.
از دفتر مهندسی در صورتی پذیرفته خواهدشد که کلیه تعهدات خود را درمقابل صاحب کاران و دفتر انجام خروج هریک از شرکاء4-5

را بطور کتبی برعهده گیرد.داده باشند. یا یکی از شرکاي دفتر و یا شریک جایگزین تعهدات او
قابل واگذاري نمی باشد.فعالیت دفتر قائم به بقاء شراکت و تداوم همکاري تمامی شرکاء دفتر بوده و 5-5

 توجه : متن فوق می بایست در برگه مخصوص دفاتر اسناد رسمی درج و پس از امضاء کلیه شرکاء، در
دفتر مربوطه ثبت گردد.
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البرزسازمان نظام مهندسی ساختمان استان ء          معرفی مسئول دفتر طراحی ساختمان و تعهد نامه شرکاکاربرگ

»ءنامه شرکاو تعهدطراحی ساختمانول دفترئکاربرگ معرفی مس« 
با مشخصات ذیل:/ اینجانباناینجانب 

یف
امضاء و مهرشماره پروانه اشتغالپایهرشتهنام و نام خانوادگیرد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تأسـیس بدینوسـیله مشـارکت خـود را در   دفتـر، ول سـاختمان و مسـئ  مطالعه دقیق کلیه مندرجات شرح وظایف دفتـر مهندسـی طراحـی    با
با گرایش / گرایشهاي :طراحی ساختماندفتر مهندسی

معماريعمرانتأسیسات مکانیکیتأسیسات برقیشهرسازي نقشه بـرداري  اعـالم نمـوده و  ترافیـک
ول دفتر معرفی می نمائیم. ضمناً متعهد می گـردیم کـه در دفتـر مهندسـی     مسئرا به عنوان ....................................................خانم /آقاي مهندس 

ابـالغ  ب ودیگري عضو نبوده و کلیه قوانین، ضوابط،مقررات و تصـمیماتی کـه توسـط وزارت مسـکن وشهرسـازي و مراجـع ذي صـالح تصـوی        
گردد رعایت نمائیم.می
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البرزسازمان نظام مهندسی ساختمان استان ساختمانطراحیشرح وظایف مسئول دفترکاربرگ 

»طراحی ساختمانل دفترئوشرح وظایف مس« 
مقررات موجود در حدود صالحیت منـدرج در  مربوط به انجام خدمات مهندسی طراحی ساختمان در چارچوب ضوابط وعقد قراردادهاي-1

که شرکاء براي امضاء و مبادله قراردادها در نظام نامه داخلی دفتر وضع نموده اند .مجوز فعالیت دفتر طراحی ساختمان و ترتیباتی 

قراردادهاي دفتر.مسؤولیت و پاسخگویی درقبال تعهدات -2

وزارت مسکن وشهرسـازي تعیـین   1378انجام خدمات و هماهنگی هایی که در شرح خدمات گروههاي مهندسی ساختمان مصوب سال -3

گردیده است.

.، به مهر دفتر مهندسی طراحی ساختمان امضاء و ممهور نمودن نقشه ها و مدارك فنی-4

سایردستگاههاي ذي ربط دارد.نظام مهندسی ساختمان استان وشهرداري یاانجام کلیه اموري که نیاز به مراجعه به سازمان -5

روز اداري 5تغییراتی حاصل شود ، مسؤول دفتـر موظـف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت       یا محل دفتر درصورتیکه در ترکیب شرکاي دفتر- 6

ختمان استان و مرجع صدور پروانه اطالع مراتب را به طور همزمان کتباً به سازمان مسکن وشهرسازي استان و سازمان نظام مهندسی سا

دهد.

ضوح قید مسؤول دفتر موظف است در محل مناسب تابلوي دفترخود را طبق فرم زیر تهیه و نصب نماید و ساعات کار روزانه را درآن به و-7

نماید.

.................................. ........مهندسـی  به شماره پروانه اشتغال به کارطراحی ساختمانمسئول دفتر مهندسی .......... اینجانب .....................................

در دفتـر مهندسـی طراحـی سـاختمان     بصورت تمام وقـت و کلیه موارد آن را رعایت نمایم،تعهد می نمایمبا مطالعه دقیق این کاربرگ 

.مشغول فعالیت باشم
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البرزسازمان نظام مهندسی ساختمان استان درخصوص وظایف آنانمهندسی طراحی ساختمان تعهد نامه شرکاي دفتر کاربرگ 

»درخصوص وظایف آنانطراحی ساختماننامه شرکاي دفترتعهد« 
با مشخصات ذیل:/ اینجانباناینجانب 

یف
امضاء و مهرشماره پروانه اشتغالپایهرشتهنام و نام خانوادگیرد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

و آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه نامه هاي آئین نامه مذکور در 33بااطالع ازآئین نامه اجرایی ماده 
مسئولیت اجرایی و قانونی داریم .،صوص اجراي امور مربوط به صالحیت و تخصص خود در قبال مسئول دفترخ

رگ
کارب

اره 
شم

7  -
فاتر

د
ان 

ختم
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حی
طرا

سی 
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البرزسازمان نظام مهندسی ساختمان استان امکاناتو تجهیزاتدر خصوص مشخصات محل،طراحی ساختمانخود اظهاري مسئول دفترکاربرگ

:دفتر مهندسی طراحی ساختمانمحلشخصاتم

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

...............................................................پست الکترونیکی:...........................................................:نمابر................................................................شماره تلفن: 
نداردداردر:تابلو دفت....................................منطقه شهرداري محل دفتر:........................ حوزه دفتر نمایندگی:

سایر(ذکرشود)تجارياداريمسکونینوع کاربري محل :
سایر( با ذکرنام ) سند یا اجاره نامه که به پیوست می باشد.استیجاري ملکی نوع مالکیت : 

دفتر :و نیروي انسانی تجهیزات 
:نمابرتعداد تعداد خط تلفن ::   تعداد چاپگرتعداد دستگاههاي رایانه :                       
تعداد کارکنان فنی :                  تعداد کارکنان اداري :تعداد میز نقشه کشی:                          

نداردداردشبکه رایانه اي داخلی : 

امکانات اداري دفتر: 
...................................................................................................................................................سایر اطاق جلسات  کتابخانه  نمازخانه  
توضیح داده شودبودندر صورت منفیخیر یزیکی محل : مستقل     بلی وضعیت ف

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

ي دیگر:فعالیتها
در صورت مثبت بودن توضیح داده شودخیر بلی :فعالیت  جانبی 

خیر بلی :فعالیت در طرحهاي عمرانی

مسئول دفتر:نام ونام خانوادگی 
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البرزسازمان نظام مهندسی ساختمان استان دفتر مهندسیاطالع از ضوابط شهرسازي در خصوص کاربري محل استقرار مبنی بر مسئول دفترتعهد نامه گاربرگ 

بسمه تعالی

ساختمانبه عنوان مسئول دفتر مهندسی طراحی......   ............................................................................................................اینجانب 

...................................................................................................................................................................................................................به نشانی: شهر 

مورد استیجاري/ مالکیتی) (به اینکه کاربري ملک.نظرباشممیدفتر مهندسی طراحی ساختمانمجوز فعالیتدریافت متقاضیکه

، نمایماعالم میو مقررات شهرسازي،با آگاهی کامل از ضوابطبدینوسیله ، باشدبصورت مسکونی میمهندسیر جهت دفتاستفاده 

در محل مذکور ممانعت نماید، کلیه مسئولیت هاي آن بعهده دفتر مهندسیچنانچه به هر دلیلی شهرداري محل از ادامه فعالیت 

مورد درخواست، هیچگونه مجوز فعالیت دفتر مهندسی در قبال صدور البرزن اینجانب بوده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استا

مسئولیتی را بعهده نخواهد داشت.

:مسئول دفترامضاء 

مهر :
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توضیحات تکمیلی:

نام و امضا بازرس نظر نهایی تاریخ بازدید ساعت بازدید 

عدم تایید تایید

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

33ساختمان مطابق با شیوه نامه مادهدفاترطراحیچک لیست بررسی صالحیت 

/ / تاریخ: کت رشمشخصات  این قسمت توسط متقاضی تکمیل گردد

رنام دفت

آدرس

ردفتزیر بناي

تلفن ثابت

مسئول دفترتلفن همراه 

مالک/مستاجر:نام  مسئول دفتر نام 

دفتر تعدادي اعضاي

تازه تاسیسشرکتهايموارد مورد بررسی براي  این قسمت توسط بازرس تکمیل می گردد

توضیحات رد قبول شرح موارد ردیف
صحت آدرس 1

یر دفاتر ا از سادفتر مستقل بودن  2
شرکتهاي حقوقیموارد مورد بررسی براي بازدید دوره اي 

توضیحات رد قبول شرح موارد ردیف
نصب تابلو 1

تطبیق مهر نقشه ها 2
تطابق موارد اظهارنامه با وضعیت موجود 3
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البرزسازمان نظام مهندسی ساختمان استان درخواست استعفاء یا انفصال هریک از شرکاي دفتر مهندسی طراحی ساختمان  کاربرگ

البرزسازمان نظام مهندسی ساختمان استان به: 
مهندسیپروانه اشتغال به کارعضویت وامور

ی ساختمانمبحث دوم مقررات مل6ّ-6-5و 6-5دهاي بر اساس بن، درخواست استعفاء یا انفصالموضوع:
با سالم

..........................................................به شماره ملی :................................................فرزند : ..............................................................احتراماً اینجانب :

عضو دفتر مهندسی طراحی ساختمان شماره .................................... 0- - -داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره              

ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره .................... واقع در شهر ..................13ت نامه شماره ............................... مورخ    /    /    طبق مشارک

دفتر مذکور را دارم.و ، بر اساس مندرجات بندهاي فوق الذکر تقاضاي انفصال از مشارکت 

نام و نام خانوادگی:

:و مهرامضاء

13تاریخ :      /     /     

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزرئیس محترم 

، کاري و هیچگونه تعهد شخصی در مقابل صاحب کاران خانم/آقاي مهندس .........................................................گواهی می شود احتراماً

سی طراحی ساختمان شماره .................... نداشته و منعی جهت استعفاي ایشان وجود ندارد. مالی با دفتر مهند

نام و نام خانوادگی:

و مهر دفتر:امضاء

13تاریخ :      /     /     

گردد ).تکمیل میواحد دفاتر مهندسی سازمانلطفاً در این قسمت چیزي ننویسید ( توسط 

ثبت شود دبیرخانه لطفاً-1
جهت اسکن نمودن در سامانه عضویت و واحد دفاتر مهندسی-2

صدور پروانه اشتغال به کار

شماره و تاریخ ثبت:

اصل مجوز دفتر مهندسی جهت اعمال 13در تاریخ:     /     /     
.تغییرات اخذ گردید

مهر و امضاي کارشناس مربوطه :

ت در سامانه عضویت و صدور درخواس13در تاریخ:     /     /     
پروانه اشتغال به کار اسکن گردید.

مهر و امضاي کارشناس مربوطه :

(این قسمت توسط متقاضی تکمیل گردد)

تکمیل گردد)سئول دفتر (این قسمت توسط م
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تعالیبسمه
ونه) ــ(نمدفتر مهندسی نامه نظام

ه:مقدم
مقررات ملی ساختمان مبحث دوم (نظامات اداري) از فصل سوم 8و از فصل دوم 5ه براي حسن اجراي مواد نامـ این نظام

.....................................................................................خانه اسناد رسمی شده در دفترنامه ثبتمدنی و در قالب مشارکتقانون 10و نیز ماده 
شده است.ن تدویتهیه و......................................مورخ .....................................................به شماره ثبت 

فصل اول: تعاریف ـ کلیات ـ موضوع
:تعاریفـ1ماده 

روند:هاي زیر در معانی مشروح مربوط به کار مینامه واژهاین نظامدر ـ 
.1374ن ـ مصوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختماقانون:ـ 1ـ1
,1375ـ مصوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختماننامه اجرائی آئیننامه:آئینـ 1ـ2
ت اداري).مقررات ملی ساختمان مبحث دوم (نظامانظامات اداري:ـ 1ـ3
1383مصوب 33ی ماده نامه اجرائو آئین1375اجرائی مصوب نامه هاي آئیننامهمجموع شیوه:نامهشیوهـ 1ـ4

.هیأت وزیران
حقوقی، اجرائی و فنی دفتر مالی، دفتر مهندسی براي حسن اجراي امور اداري، نامه داخلی نظامنامه:نظامـ 1ـ5

فصل سوم مقررات ملی ساختمان مبحث دوم (نظامات اداري).از 8ازفصل دوم و5مواد بموجب
سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان.نظام مهندسی استان:ـ 1ـ6
ن.سازمان نظام مهندسی ساختما:شوراي مرکزيـ 1ـ7
مقررات ملی ساختمان:ـ 1ـ8

د اجراي آنهاست که بایمقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل ـ 1ـ 8ـ 1
برداري و نگهداري ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، ، محاسبه، اجرا، بهرهدر طراحی

جویی دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادي، حفاظت محیط زیست و صرفهبهداشت، بهره
هاي ملی رعایت شود.در مصرف انرژي و حفظ سرمایه

االجرا در سراسر کشور است و ول مشترك و یکسان الزمن داراي اصـ مقررات ملی ساختما1ـ 8ـ 2
نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر درکاربري بناي موجود،عملیات ساختمانی برهرگونه 
است.ی و تقویت بنا حاکم ستعمیر اساتوسعه بنا، 

فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع 1ـ 8ـ 3
برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسکونی، اداري، تجاري، عمومی، اسبه، اجرا، بهرهمح

آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.
، منابع معتبر (ترجیحاً استتدوین نشده تاکنون مقررات ملی ساختماندر مباحثی که ـ 1ـ 8ـ 4

مالك عمل است.منشترشده توسط مراجع ملی ذیربط)
محل فعالیت هرگونه خدمات مهندسی که براي آن پروانه دفتر مهندسی با نام مشخص و :مهندسیدفتر ـ 1ـ9

و یا سایر وزارت مسکن و شهرسازيت، از سوي با تعریف حدود صالحیت و تعیین ظرفی
منظردرمشخصات الزم باهندسی ر مداراي تابلوي دفتشده وذیربط صادرع مراج

است.عمومی 
ساختمان و شهرسازي هاي هفتگانه نفر مهندس در رشته10نفروحداکثر2مشارکت بین: یمشارکت مدنـ 1ـ10

تواند دفتر میشده در دفاتر اسناد رسمی، نامه رسمی ثبتکه بموجب مشارکت
اشتغال دفتر که تابع احکام ، مجوز پروانه مهندسی تأسیس و از مرجع صدور پروانه

است، اختمان مبحث دوم (نظامات اداري)شرکت بموجب قانون مدنی و مقررات ملی س
دریافت نماید.
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و یا پرداخت الزام قانونی فعل یا ترك فعل مسئولیت ناشی از هرگونه فعالیتی که موجب مسئولیت مدنی: ـ 1ـ11
شود.خسارت توسط مراجع ذیربط می

نیز پروانه دفتر مهندسی اسناد رسمی ور شده در دفاتنامه ثبتنامبردگان در مشارکت: رکاءــــــشـ 1ـ12
و یا سایر مراجع ذیربط.وزارت مسکن و شهرسازيصادره از سوي 

اي که توسط شرکاء شخص حقیقی منتخب از سوي سایر شرکاء طی صورتجلسه: مهندسیمسئول دفترـ 1ـ13
شود.با مسئولیت ایشان صادر میی آن پروانه دفتر مهندسو حسب ء امضا

:شرکاء مسئول ـ 1ـ14
در اي ـ مهندسی حرفهی قبال خدمات تخصصحقیقی درص ـ مسئولیت شخ1ـ14ـ1

.دفتر مهندسیل اشتغاه پروانشده در حدود صالحیت تعریف
مشارکت مدنی، که از شخصیت داراي مشترك در قبال اشخاص ثالت ـ مسئولیت 1ـ14ـ2

کنند.اي ـ مهندسی دریافت میخدمات حرفه
ـ کلیات:

:نامـ 2ماده 
شود.نامه اختصاراً دفتر نامیده میباشد که در این نظاممی.....................................................فتر مهندسی دـ 

قانونی مدنی و سایر ضوابط و مقـررات  10نامه و مفاد ماده دفتر بصورت مشارکت مدنی طبق نظامات اداري، شیوهـ 3ماده 
شود.شرکاء دفتر اداره میط توسمشترکاً ذیربط تأسیس و 

شرکاء دفتـر  باشد.می.............................................................................................................................تابعیت دفتر ایرانی و مرکز اصلی آن ـ 4ماده 
یا اقدام به تأسیس شعبه در سایر نقاط کشور نماید.مرکز اصلی دفتر را تغییر داده وتوانند می

ـ موضوع:5ماده 
شود:در یک یا دو بخش بشرح زیر تعریف و تعیین میموضوع دفتر ـ 
اي از قبیل:خدمات مهندسی، فنی و مشاورهانجام و عرضه ـ 5ـ1

پذیري.مقدماتی در مراحل شناسائی و توجیهات عخدمات و مطالـ 5ـ1ـ 1
ات فاز یک و کسب مجوزهاي الزم.عـ خدمات و مطال5ـ1ـ 2
ها.ها و اسناد و مدارك و مشخصات اجرائی طرحفاز دو و تهیه نقشهات عخدمات و مطالـ 5ـ 1ـ 3
برداري و نگهداري.اي مربوط به دوره بهرهنظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاورهـ 5ـ 1ـ 4
هاي اقتصادي.ها براي اخذ وام از بنگاهپذیري فنی و اقتصادي طرحخدمات و مطالعات توجیهـ 5ـ 1ـ 5

انجام و عرضه خدمات مهندسی اجرا شامل:ـ 5ـ 2
هاي اجرائی، اسناد و مدارك و مشخصات فنی و صورت مقادیر کار.ـ مطالعه و بررسی نقشه5ـ 2ـ 1
درخواست تغییرات اصالحی.و در صورت لزوم5ـ2ـ1ـ اظهارنظر فنی نسبت به موارد بند 5ـ 2ـ 2
بندي کلی و تفضیلی کار.ـ تهیه و تنظیم برنامه زمان5ـ 2ـ 3
عملیات اجرائی پرژه و برقراري هماهنگی الزم فیمابین عوامل اجرائی و تجهیز کارگاه و شروع ـ 5ـ 2ـ 4

دستگاه نظارت و کارفرما.
ملی ساختمان و مقررات وزارت کار و امور برقراري اصول ایمنی و حفاظت کارگاه طبق مقرراتـ 5ـ 2ـ5

اجتماعی و نیز رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی.
ـ رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین و مقررات ذیربط در کلیه مراحل عملیات 5ـ 2ـ6

اجرائی پروژه.
ساخت) و یک لوح فشرده از آن ل پروژه اجراشده (چون مهاي کاـ تهیه و امضاي سه سري نقشه5ـ 2ـ 7

ه الزم از ناظر و یا ناظران پروژه.تأییدیو اخذ 
ـ تکمیل دفترچه اطالعات ساختمان منضم به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان طبق ضوابط و 5ـ 2ـ 8

مقررات مربوطه.
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،تقالً و یا بـا همکـاري اشـخاص حقیقـی    تواند مسدر انجام و اجراي تمام یا قسمتی از خدمات این ماده، دفتر میـ 1تبصره 
هـر یـک بایـد در قـرارداد     يهـا و یا مشارکت مدنی دیگر اقدام نماید. روش همکاري و حـدود مسـئولیت  حقوقی 

همکاري مشخص شود.
شود.نامحدود تشکیل میبه مدت ،نامه در دفاتر اسناد رسمی و دریافت پروانه دفتردفتر از تاریخ ثبت مشارکتـ 6ماده 

سرمایه ـ سهام ـ تعهدات صاحبان سهامفصل دوم: 

ریالی .....................................................سهم .......................................میلیون ریال منقسم به .....................................................سرمایه دفتر ـ 7ماده 
تعهد و پرداخت شده است.است که کالً

باشد.توانند در هر موقع سرمایه دفتر را افزایش دهند. ولی قابل کاهش نمیشرکاء دفتر میـ 8ماده 
پذیر است.و انتقال سهام به غیر فقط با موافقت اکثریت شرکاء امکانبوده میزان سهام هریک ازشرکاء مساوي ـ 9ماده 
نامه هر سهم متعلق به دارنده آن است. تملک هر سهم دلیل قطعی بر قبول مقررات نظامحقوق و وظائف ناشی ازـ 10ماده 

و تصمیمات سابق و الحق ارکان دفتر است.

دارمجمع عمومی ـ مسئول دفتر ـ خزانهوم: سفصل 

شود.باشند تشکیل میاز اتفاق شرکاء که صاحبان سهم میدفتر داراي مجمع عمومی است و ـ 11ماده 
اتخاذ تصـمیم در مـوارد   شود.میمجمع عمومی حسب درخواست اکثریت اعضاء شریک و یا مسئول دفتر تشکیل ـ 12اده م

:زیر با مجمع عمومی است
حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالیانه دفتر و تصویب آن.و ـ رسیدگی به ترازنامه 12ـ1
ـ اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود و زیان.12ـ2
.مجدد مسئول دفترـ انتخاب و یا عزل و یا انتخاب 12ـ3
.دارخزانهو ـ تعیین حق حضور و پاداش مسئول دفتر12ـ4
نامه و یا اصالح آن.ـ هرگونه تغییر در نظام12ـ5
ـ افزایش سرمایه و نحوه آن به پیشنهاد مسئول دفتر.12ـ6
ـ تغییرات در اعضاء شریک.12ـ7
ـ انحالل دفتر.12ـ8
نامه نظامات اداري و و بموجب آئینـ اتخاذ تصمیم درباره هر موضوعی که جزء دستور جلسه بوده 12ـ9

باشد.نامه مجاز میشیوه
مسئول دفتر از بین شرکاء تمام وقت دفتر و توسط اکثریت شرکاء انتخاب و کتباً به مرجـع صـدور پروانـه دفتـر     ـ 13ماده 

شود.میمعرفی 
باشد.ر باالترین مرجع اجرا و هماهنگی امور اداري، مالی، حقوقی، اجرائی و فنی دفتر میمسئول دفتـ 14ماده 
یـا  کـاران و  مسئول دفتربا نظارت سایر شرکاء مسـئولیت همـاهنگی الزم بـین شـرکاء و نیـز شـرکاء بـا صـاحب        ـ 15ماده 

کار را دارد.صاحب
که از طرف شرکاء به او تفویض و محول شـده و در کلیـه مـوارد    د مسئول دفتر اختیاراتی را می تواند اعمال نمایـ 16ماده 

باشد.حق توکیل غیر را دارا می
شود.و توسط اکثریت شرکاء انتخاب مییا معرفی مسئول دفتر وقت دفتر دفتر از بین شرکاء تمامدار خزانهـ 17ماده 
باشد.هماهنگی امور مالی دفتر میدار با هماهنگی مسئول دفتر باالترین مرجع اجرا ئخزانهـ 18ماده 



٤

اختیارات ـ تعهدات ـ تغییراتفصل چهارم: 

ـ اختیارات:
مشروط بـر آنکـه کلیـه تعهـدات خـود را در      ،هریک از شرکاء اختیار دارد هرموقع صالح بداند از دفتر خارج شودـ 19ماده 

خروج را اخذ نماید.براي ول دفتر مجوز الزم به انجام رسانیده و از مسئکار کاران یا صاحبدفتر و صاحبقبال 
بـا اجـازه   خـود را  خدمات فنی ـ مهندسی تعهدشده  ه تمام یا قسمتی از ضانجام و عرهریک از شرکاء اختیار دارد ـ 20ماده 

به هریک از شرکاء دفتر با هماهنگی مسئول دفتر محول نماید.کتبی صاحبان کار و یا صاحب کار
:تعهداتـ 

و عرضه تمام یا قسمتی از خدمات فنی ـ مهندسی تخصصی مربوط بـه رشـته    تعهد به انجام شرکاء دفتر عالوه بر ـ21ماده 
کـاران  صـاحب در قبـال  تحصیلی و حدود صالحیت مندرج در پروانه اشتغال دفتر نیز پاسـخگوي تعهـدات دفتـر    

باشند.و یا صاحب کار می
ضه تمام و یا قسمتی از خدمات فنـی ـ مهندسـی تخصصـی مربـوط بـه رشـته        متعهد به انجام و عرشرکاء دفتر ـ 22ماده 

د گونه تعهـ دفتر بوده و خارج از آن هیچل شده در پروانه اشتغاو ظرفیت تعیین و درجتحصیلی و حدود صالحیت 
اي ـ مهندسی را نخواهند پذیرفت.حرفه

و نام و نام خانوادگی، حدود صالحیت، شماره مجوز دفتـر  متعهد به امضاء همراه با مهري مشتمل بر شرکاء دفتر ـ 23ماده 
باشند.اسناد تعهدآور دفتر میمدارك فنی وها، اسناد وشماره مجاز شهرسازي درذیل نقشه

ـ تغییرات:
پـنج روز اداري و  ج یا ورود هر شریک و یا کاهش و افزایش شرکاء بایستی حداکثر ظـرف مـدت   تغییرات در خروـ 24ماده 

همزمان و کتبی به مرجع صدور پروانه دفتر و نیز سایر مراجع ذیربط اطالع داده شود.بصورت 
.استنامه این نظام24تغییر در محل دفتر و نیز ساعات کار نیز مشمول ماده ـ 25ماده 

لیامقررات مفصل پنجم: 

یابـد. اولـین سـال    اه همان سال خاتمه مـی سال مالی دفتر از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندمـ 26ماده 
تأسیس دفتر لغایت پایان اسفندماه همان سال است.تاریخ از مالی 

هاي خود را طبق موازین حسابداري و مقررات مالی جاري کشـور نگهـداري کـرده و    دفتر مکلف است که حسابـ 27ماده 
روز 45حساب سود و زیان دفتر را تنظیم و حـداقل  در پایان هر سال مالی صورت دارائی و دیون و نیز ترازنامه و 

قبل از عرضه به وزارت امور اقتصادي و دارائی در اختیار مجمع عمومی قرار دهد.
دفتر در هر سال مالی در مجمـع عمـومی   دارهتصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و نیز عملکرد مسئول و خزانـ 28ماده 

دار دفتر براي همان سال مالی است.انهبه منزله مفاصاحساب مسئول و خز
شود.ها انجام میکلیه امور مالی دفتر اعم از درآمد و هزینه از طریق افتتاح حساب جاري در یکی از بانکـ 29ماده 
باشند. در هـر صـورت اوراق و اسـناد    دار و یکی از شرکاء دفتر صاحبان امضاء مجاز دفتر میمسئول دفتر و خزانهـ 30ماده 

تعهدآور دفتر باید به امضاء متفق دو نفر از صاحبان امضاء مجاز با مهر دفتر برسد.



٥

فصل ششم: سایر مقررات

ـ حل اختالف:
ه و مـواد آن،  شدنبینی نامه، تغییرات و موارد پیشدر صورت بروز هرگونه اختالف نسبت به نحوه اجراي این نظامـ 31ماده 

شود.انجام میشرکاء نظر در مجمع عمومی و با رأي اکثریت ادلاختالف از طریق گفتگو و تبحل 
ـ داوري:

نشـود، موضـوع از طریـق داوري    ه منجـر بـه حـل و فصـل اخـتالف      نامـ ایـن نظـام  31در صورتیکه مفـاد مـاده   ـ 32ماده 
باشد.االتباع میاالجرا و الزمشود. نظریه داوري الزمگیري میپی

گیرد.صورت میمتفقاً طریق شوراي انتظامی استان و نماینده مرجع صدور پروانه دفتر حکمیت و داوري ازـ 33ماده 
نامـه و سـایر قـوانین و    نامه، نظامـات اداري و شـیوه  تابع آئین،بینی نشده استنامه پیشمواردي که در این نظامـ 34ماده 

مقررات جاري مربوطه است.
نامه و سایر قوانین و مقررات جاري مربوطه، بالفاصله در ایـن  ظامات اداري و شیوهنامه، نهرگونه تغییرات در آئینـ 35ماده 

شود.اعمال باید نامه نظام
مؤسس دفتر رسید.شرکاء به تصویب 13ماده و یک تبصره در تاریخ     /     /    36نامه حاضر در نظامـ 36ماده 
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