
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  88878031-9تلفن: (1519660802آدرس :ميدان آرژانتين، بلوار آفريقا،اراضي عباس آباد،ساختمان شهيد دادمان،وزارت راه وشهرسازي)كدپستي:

 (از درجه اعتبار ساقط مي باشد وزارت راه و شهرسازيي نامه هاي فاقد مهر برجسته)  88646333، دبيرخانه مركزي:88878045دبيرخانه وزارتي:  :گارندور

 2 از 1   

 1٣٩٦/  ٠٣/  ٠٦تاریخ : 

 ٤٠٠/٩٨٣2شماره :

 پیوست : 

 امورمسكن و ساختمان معاونت عادي

 
 جمهوري اسالمي ايران

 سازيراه و شهروزارت 

 بسمه تعالي

 

 محترم راه و شهرسازي استان ) كليه استان ها ( مديركل

 محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان ) كليه استان ها ( رياست

 محترم سازمان نظام كارداني ساختمان ) كليه استان ها ( رياست
                                                     

 با احترام،

زیر در خصوص فعالیت اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار اعم ازحقیقی یا حقوقی اعالم می گردد. مقتضیی  موارد      

 است دستور فرمایند مراتب برای اجرا و اعالم به مهندسان و اعضای سازمان های آن استان ابالغ شود:

ی وزارت راه و شهرسازی محرز شیود  هرزمان در خصوص اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی، برا

 که : 

 .اسامی یا فعالیت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و شاغالن در شخص حقوقی صوری است  -الف

 پذیرش تعهد یا کارها یا تائیدیه ها بصورت صوری انجام شده است .  -ب

 بوده است.برگ های تعهد، صورتجلسات یا تائیدیه ها بصورت سفید امضا یا غیر واقعی   -پ

 مهر شخص حقیقی به شخص حقوقی یا اشخاص غیر واگذار شده است.  -ت

پروانه اشتغال اشخاص حقیقی بدون کار و فعالیت واقعی به شخص حقوقی واگذار یا اجیاره داده شیده ییا فروختیه       -ث

 شده است.

 عالم نکرده است.شخص حقوقی تغییرات ثبتی را در مهلت مقرر در این شیوه نامه به مراجع مربوط ا -ج

 حقوقی بدون دلیل موجه از ارائه خدمات خودداری می کند.حقیقی یا شخص  -چ

 حقوقی به هر دلیل شرایط احراز صالحیت را از دست داده است.حقیقی یا شخص  -ح

ت یا پیمانکاری یا سایر خدمات مهندسی ساختمان یا مداخله در این امور یا واسیهه شیدن   ارائه خدمات طراحی، نظار-خ

در انجام این خدمات برای سایر مهندسان و اشخاص حقیقی یا حقیوقی توسیط شیخص حقیقیی ییا حقیوقی ییا اشیخاص         

 است.امتیازآور شخص حقوقی صورت گرفته 

آئیین نامیه اجرائیی     23میاده   "ح  "و  "ج  "معرفی  یا بندهای شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی 

اشتغال به کیار، دارنیده    درباره وی اعمال خواهدشد. با تعلیق پروانه 1375قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 

 آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت براساس پروانه نمی باشد.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  88878031-9تلفن: (1519660802آدرس :ميدان آرژانتين، بلوار آفريقا،اراضي عباس آباد،ساختمان شهيد دادمان،وزارت راه وشهرسازي)كدپستي:

 (از درجه اعتبار ساقط مي باشد وزارت راه و شهرسازيي نامه هاي فاقد مهر برجسته)  88646333، دبيرخانه مركزي:88878045دبيرخانه وزارتي:  :گارندور

 2 از 2   

 1٣٩٦/  ٠٣/  ٠٦تاریخ : 

 ٤٠٠/٩٨٣2شماره :

 پیوست : 

 امورمسكن و ساختمان معاونت عادي

 
 جمهوري اسالمي ايران

 سازيراه و شهروزارت 

 
  

 

 
 

 رونوشت به :

 رجبی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان ) شورای مرکزی ( برای آگاهی. آقای مهندس جناب

 آقای مهندس صفری ریاست محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان ) شورای مرکزی ( برای آگاهی. جناب

 سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای برای آگاهی و اقدام الزم. دفتر

 تمان برای آگاهی و اقدام الزممقررات ملی و کنترل ساخ دفتر

 

 


