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اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

( مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقوقی تبصره  4ماده  11طراح و ناظر)
الف) شرایط احراز صالحیت :
 -1شخص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشد.
 -2حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره یا مدیران شخص حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته های
اصلی ساختمان و شاغل تمام وقت در دفتر مشاور باشد.
 -3پروانه اشتغال حقوقی بنام مهندسین مشاور با مدیریت مدیر عاملی که حداقل دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در
یکی از رشته های اصلی یا مرتبط یا مدیریت موضوع این قانون باشد.
تب صره :مدیران عامل شرکتهای مهندسین مشاور که قبل از اسفند ماه سال  44در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تشخیص صالحیت شده اند مشمول بند  3نمی باشند.
الف) مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقوقی :
 -1تقاضای کتبی توسط شخص مجاز ذکر شده در اساسنامه همراه با مهر شرکت
 -2گواهی تأیید صالحیت در رشته یا رشته های مورد درخواست از سازمان مدیریت
-3اصل و کپی اساسنامه
 -4گواهی عضویت معتبر مبنی بر اینکه شخص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر باشد.
 -5اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر و تصویر شناسامه کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و کلیه شاغالن
مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت
 -6تکمیل فرم خود اظهاری برای هر یک از اعضای هیأت مدیره  ،مدیر عامل و کلیه شاغالن در شرکت و بصورت
جداگانه با درج وضع یت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها ( با تایید گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی )
 -4اصل و تصویر رسید پرداخت مبلغ  300/000ریال بحساب شماره  4001036302001001خزانه داری کل بانک مرکزی بنام
تمرکز وجوه مربوط به صدور پروانه اشتغال برای هر رشته (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) 

-8ارائه سابقه کار مورد تأیید بر اساس مفاد ماده  16آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
-1استعالم سوابق بیمه ای اعضاء هیأت مدیره از سازمان تأمین اجتماعی
-10تصویر مدرک تحصیلی معتبر کلیه اشخاص حقیقی شرکت
-11ارائه کارب رگ اطالعات محل اداری شرکت و امکانات و تجهیزات موجود آن( دفتر مرکزی شرکت باید مستقل و در
استان باشد)
 -12اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت به نام یکی از اعضای هیأت مدیره
 -13تکمیل فرم های مربوطه
-14دو قطعه عکس مدیر عامل ترجیحاً  4*6باشد ( .پشت نویسی شده باشد).

