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«  کار شزکت طزاحی ٍ ًظارتًکات هْن در اخذ پزٍاًِ اشتغال بِ » 
 

 

 ٚ چٟاضْ ٔثحث زْٚٔفاز فصُ زْٚ  شطوت ٞاٚ ٘حٜٛ فعاِیت ایٗ  شطوت ططاحی ٚ ٘ظاضتجٟت اذص پطٚا٘ٝ اشتغاَ تٝ واض  -1

. ٖ ٔثحث ٔطّع تاشٙس ٔمطضات ّٔی ؾاذتٕاٖ ٘افص اؾت ٚ ٔتماضیاٖ تایس اظ ٔفاز ایٗ فصُ ٚ تٝ طٛض وّی ای

آئیي ًاهِ اجزائی قاًَى ًظام هٌْدسی ٍ کٌتزل ساختواى، اعتبار پزٍاًِ اشتغال بِ کار  22هادُ  1تبصزُ  هطابق -2

 9-3بٌد  طبقاها . کوتزیي هدت اعتبار پزٍاًِ ّای اشتغال حقیقی اعضای آى هی باشد  بز اساسشزکت حقَقی ، 

ی رفع هشکالت اجزائی ٍ جلَگیزی اس هزاجعات هکزر اعضاء ، اعتبار هبحث دٍم هقزرات هلی ساختواى ٍ بزا

پزٍاًِ شزکت با سهاى سِ سال صادر ٍ در صَرت اتوام اعتبار پزٍاًِ حقیقی ّز یک اس اعضاء ، فایل شزکت 

 لذا، اعضای شزکت ٍ بِ ٍیژُ هدیز عاهل شزکت باید پیش اس اتوام اعتبار پزٍاًِ اشتغال بِ کار. هسدٍد هی شَد

 .حقیقی ّز یک اس اعضاء اقدام بِ تودید آى ًواید

 اتٕاْ ٔست اعتثاض پطٚا٘ٝ اشتغاَاشراص حمٛلی ٔٛظفٙس لثُ اظ  »ٔثحث زْٚ ٔمطضات ّٔی ؾاذتٕاٖ  9-3ٔطاتك تٙس  -3

 ٚصَٛ زضذٛاؾت ایٗ. حمیمی شاغُ زض اشراص حمٛلی ٘ؿثت تٝ تٕسیس ٚ یا اضتماء پایٝ پطٚا٘ٝ اشراص حمیمی الساْ ٕ٘ایس

پیٍیطی تٙاتطایٗ ٔسیطعأُ تایس  «. ضٚظ تٝ پایاٖ ٔست اعتثاض پطٚا٘ٝ تاشس 10ٔٛاضز تٝ ؾاظٔاٖ ٔؿىٗ ٚ شٟطؾاظی ٘ثایس وٕتط اظ 

. تا اعضای ٞیأت ٔسیطٜ ٚ شاغالٖ زض شطوت زض ٔٛعس ٔمطض پطٚا٘ٝ حمیمی ذٛز ضا تٕسیس ٕ٘ایٙسٕ٘ایس 

ضا زاشتٝ ( ضٚج ، اضتماء پایٝ اعضاءخٚضٚز ، ) صس ٞط ٌٛ٘ٝ تغییطات شطوت ق،  شطوتچٙا٘چٝ پؽ اظ صسٚض پطٚا٘ٝ اشتغاَ  -4

 شطوتفالس پطٚا٘ٝ اشتغاَ ٔعتثط تاشس یا ؾایط ٔساضن وأُ ٘ثاشس صسٚض ٔجسز پطٚا٘ٝ  شطوتتالی ٔا٘سٜ  ءیىی اظ اعضاتاشس ٚ 

تا ضفع ٘مص ٔؿسٚز  شطوتفایُ ، زض صٛضت وأُ ٘ثٛزٖ ٔساضن اعٕاَ تغییطات أىاٖ پصیط ٕ٘ی تاشس ٚ زض صٛضت اصطاض تط 

 .ٔی ٌطزز

زاضای پطٚا٘ٝ اشتغاَ ، اضائٝ وأُ  شطوتیا اضافٝ ٕ٘ٛزٖ افطاز جسیس تٝ  شطوت ططاحی ٚ ٘ظاضتجٟت صسٚض پطٚا٘ٝ اشتغاَ  -5

 ٚ زفاتط آٖ لثالًٌ عضٛ آٖ تٛزٜ ا٘س اِعأی ٔی تاشس ٚ پطٚا٘ٝ اشتغاَ  شطوتوٝ اعضای ایٗ یا شطوت ٞایی  ن زفاتطٔساض

 (تا ٞٓ اضؾاَ شٛزیا شطوت ٔساضن وأُ ٞط زٚ زفتط ) ٔجسزاً صازض ٌطزز  تایس اصالح ٚشطوت ٞا 

ظطفیت ٚ صالحیت ٘أثطزٜ پؽ اظ أضای پطٚا٘ٝ اشتغاَ ، ٘اْ  ، ٌطزز ٚ ٘ظاضت ططاحیشطوت چٙا٘چٝ فطز جسیسی ٚاضز  -6

 .تٛؾط ؾاظٔاٖ ٔؿىٗ ٚ شٟطؾاظی اؾتاٖ ، زض ٘طْ افعاض ِحاظ ٔی ٌطززشطوت ز یجس



شطوت پؽ اظ اضائٝ ٔساضن صسٚض ٔجسز پطٚ٘سٜ ٚ پؽ اظ أضای پطٚا٘ٝ اشتغاَ زض اعضای ٚ اضتماء پایٝ ٞط ٌٛ٘ٝ تغییطات  -7

 .زض ٘طْ افعاض اعٕاَ ٔی ٌطزز تٛؾط ؾاظٔاٖ ٔؿىٗ ٚشٟطؾاظی

تایس تا اجاضٜ ٘أٝ ٚ یا ؾٙس ٔاِىیت ٔطاتمت زاشتٝ تاشس ٚ تٛؾط  ،زضج ٔی ٌطزز 1ضٜ شطوت وٝ زض واض تطي شٕاآزضؼ  -8

. ٕ٘ایٙسٌی تأییس ٌطزز زفتط

ت تطای قٍٟ٘ساضی ٕ٘ٛزٜ ٚ ٍٞٙاْ اضائٝ ٔٛافشطوت ٔٛظف اؾت تصٛیط وّیٝ ٔساضن اضائٝ شسٜ ضا زض ٔحُ زفتط  ٔسیط عأُ -9

(  3ٚ 2تٙس  ) شطوتتا ٘أثطزٜ ٚ ِحاظ وطزٖ شطایط پطٚا٘ٝ اشتغاَ  ذطٚج یه عضٛ یا ٚضٚز عضٛ جسیس ضٕٗ تؿٛیٝ حؿاب

ٚ تا آٌاٞی وأُ ٘ؿثت تٝ تغییطات زض ( تٝ ٚیػٜ پطٚا٘ٝ اشتغاَ حمیمی اعضاء)وٙتطَ ٕ٘ایس وٝ وّیٝ ٔساضن زاضای اعتثاض تاشس 

 .الساْ ٕ٘ایس شطوت

-4-6ٔٛظف اؾت تطاؾاؼ تٙس وت یا ٔٛؾؿٝ ذطٚج اعضاء اظ شطوت ٔٛجة واٞش ظطفیت ٚ صالحیت آٖ ٔی ٌطزز شط -10

ضا تٝ  ٜیٗ فطز ذاضج شسظٕٞعٔاٖ جایً، شسٜ ٞای ٔتعٟس ْٚ ٔمطضات ّٔی تا تٛجٝ تٝ پطٚغٜ ٔثحث ز 15-4-2ٚ  15-4-1 ٚ 1

تٝ ؾاظٔاٖ  ٔتعٟس شسٜ ٌطزز طی زضذٛاؾتی ؾؿٝ زاضای صالحیت ٚ ظطفیت ٔتٙاؾة تا پطٚغٜ ٞایؤ٘حٛی وٝ شطوت یا ْ

الساْ تٝ تغییط پطٚا٘ٝ ، تا ضعایت ؾایط ٔٛاضز ، اذتٕاٖ ٔاظ٘سضاٖ ٔعطفی وطزٜ ٚ پؽ اظ اذص ٔٛافمت ؾاظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی ؼ

 .اشتغاَ تىاض حمٛلی ذٛز ٕ٘ایس

 پطٚا٘ٝ ٞای اشتغاَ اعضا تصٛیط ٚ (زض ٔطاجع شیصالح) اجاضٜ ٘أٝ، اؾاؾٙأٝ ،  ضؾٕیضٚظ٘أٝ اضائٝ تصٛیط تطاتط اصُ شسٜ  -11

 .اِعأی ٔی تاشس( ٔایٙسٌیٖ تٛؾط زفتط)

ٚ زضج شٕاضٜ (  6واضتطي شٕاض ٜ)ٔسیط عأُ ٚ اعضاء شطوتضٕٗ ثثت واض تطي ذٛزاظٟاضی ٔی تایؿت زفتط ٕ٘ایٙسٌی  -12

.  ٚ تاضید زض واضتطي فٛق ، ٘ؿثت تٝ تأییس ؾایط واضتطي ٞا حؿة ٔٛضز الساْ ٕ٘ایس

. ذص پطٚا٘ٝ اشتغاَ تٝ واض ٚ تٕسیس یا اضتماء آٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی شٛزٔطاتة فٛق لطائت شس ٚ جٟت ا تسیٙٛؾیّٝ اعالْ ٔی زاضْ
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