
 الصم جُت احشاص طالحيت ششایط

 ساصوذگان حمًلي دس تخش اجشاء

 

 مذاسن ساصوذٌ حمًلي ماوىذ ساصوذٌ حميمي + مذاسن ششح  ریل مي تاشذ .

 ثسٍى سبثمِ    ة : شطكت ّبي لسيوي زاضاي سبثمِ : الف :  شطكت تبظُ تبسيس  -1

 ّيبت هسيطُ شطكت ثبشٌس .زٍ ًفط كبضزاى زاضاي پطٍاًِ اشتغبل ثبيس ػضَ حسالل  :  تثظشٌ

 شطكت تبظُ تبسيس : الف :

 جمع ول امتياصات = 4/0 كبّش ضطيت  × (هطلَثيت سبظًسُ ّبي حميمي  +هبلي   +  سبثمِ كبض + اهتيبظات ثرش )

 امتياص ششوت=   هجوَػبت اهتيبظ پطٍاًِ اشتغبل       +هجوَػِ اهتيبظات اػضبي شطكت            ×    ضطيت كبّش 

 مثال عذدي=                         1                           +         (            2+   3+  4)                      ×             4/0

 شطكت لسيوي ) شطكت زاضاي سبثمِ (   ب :

=  هجوَػِ اهتيبظ پطٍاًِ اشتغبل اػضبي شطكت  + هجوَػِ اهتيبظات اػضب ذبضج اظ شطكت ثِ طَضت  جمع ول امتياصات

 شرظي

 0/4  ×  {  ( 4 + 5 ) + ( 5 + 5 ) + ( 12 + 10 )    } + ( 5 + 10 ) + ( 2 + 5 ) مثال عذدي

=   

7       +       15       +                            41                               × 0/4 =   38/4 

 "ثط اسبس هيعاى اهتيبظ يب پبيِ  حمَلي تؼييي طالحيتجسٍل " 

 

 

 

 

 هيعاى اهتيبظ پبيِ

 اهتيبظ 20 3پبيِ 

 اهتيبظ 45 2پبيِ 

 اهتيبظ 70 1پبيِ 



 مذاسن مًسد وياص تشاي اخز طالحيت اجشا

 

 شماسٌ عضًیت :    وام ي وام خاوًادگي:                                          شماسٌ پشياوٍ اشتغال :                                           

 

 تًضيحات ساصمان دفتش ومایىذگي متماضي مذاسن مًسد وياص سدیف

  ( 2فشم دسخًاست ) واس تشي  1

 

 

   

 

  ( 3واس تشي فشم خًداظُاسي )  2

 

 

   

تظًیش پشياوٍ اشتغال تٍ واس اطل ي  3

 معتثش

 

 

 

   

 5ي  4مذاسن وسة امتياص ) واس تشي  4

 ي مستىذات پيًست ( 6ي 

 

 

 

   

فيش ياسیضي تىام ساصمان  تٍ حساب  5

 تاوه ملي 222658465928

    

 تٍ شماسٌ حساب سیالي 222/62فيش  6
352122224221236322229221 

 تاوه ملي ( ي تظًیش آنخضاوٍ 

 

 

 

   

 مذاسن استماء یا تمذیذ پشياوٍ اشتغال 7

 دس طًست عذم اعتثاس

 

 

 

   

 

  زض طَضتيکِ اػتجبض پطٍاًِ ثِ اتوبم ضسيسُ ثبشس يب هتمبضي ّوعهبى زضذَاست اضتمب پبيِ ًظبضت يب ططاحي ٍ لحبظ

اضسبل گطزز ٍ شوبضُ ٍ تبضيد سط ثطگ اضتمبء يب شسى پبيِ جسيس زض اهتيبظات ضا زاشتِ ثبشس ايي زٍ هساضن ثب ّن 

 توسيس زض لسوت تَضيحبت زضج گطزز .

 

 

 

 



     

 تسمٍ تعالي

  زضذَاست ٍضٍز/ ذطٍج شطكت

 مذیش عامل محتشم ششوت :  

 ثبسالم 

 .........................................زاضًسُ پطٍاًِ اشتغبل ............................. ثِ شوبضُ ػضَيت  ....................................  احتطاهب ، ايٌجبًت 

سبذتوبى استبى  كبضزاًيآى شطكت ضا زاضم . لصا ذَاّشوٌس است هَافمت ذَز ضا ثِ سبظهبى ًظبم   ذطٍج اظ            تمبضبي ٍضٍز ثِ 

 اػالم فطهبئيس .

 مُش ي امضا :                                                        

 

 واسداوي ساختمان ماصوذسان سیاست محتشم ساصمان وظام 

 ثبسالم 

 ز ضا ثب :هَافمت ذَ...................................................  هسيط ػبهل شطكت ............................................................احتطاهب ايٌجبًت 

    ........................................ ٍضٍز آلبي / ذبًن 

 .ايي شطكت اػالم هي زاضم اظ..................... هَضخ .....................طي ًبهِ شوبضُ ...................................... ذطٍج آلبي / ذبًن 

 

 

 امضا مذیشعامل :

 مُش ششوت     

 

 

 

 



 

 تعالي تسمٍ

 حمًلي اشخاص -1 شماسٌ واستشي

 مذیشعامل وامٍ تعُذ

لصا  ثبشس هي سبذتوبى كٌتطل ٍ هٌْسسي ًظبم لبًَى هَضَع هٌْسسي كبضّبي زض الصكط فَق هؤسسِ /شطكت فؼبليت هَضَع ايٌکِ ثِ ًظط

 : ايٌکِ اظ اطالع ثب آى هسيطػبهل ثؼٌَاى  .............................................................. ايٌجبًت

 اذص پطٍاًِ هستلعم استبى يهٌْسس ًظبم سبظهبى زض ػضَيت ثط ػالٍُ سبذتوبى كٌتطل ٍ هٌْسسي ًظبم لبًَى چْبضچَة زض فؼبليت ّطگًَِ 1- 

 .ثبشس هي شْطسبظي ٍ هسکي سبظهبى اظ كبض ثِ اشتغبل

حمَلي،  شرض كبض ثِ اشتغبل پطٍاًِ ّطگًَِ زضذَاست جْت ، سبذتوبى كٌتطل ٍ كبضزاًي ًظبم لبًَى اجطايي ًبهِ آئيي 10 هبزُ طجك 2- 

 .ثبشس هطثَطِ ضَاثط سبيط ٍ سبذتوبى ي م همطضات زٍم هجحث هصكَض، هبزُ زض هٌسضج شطايط زاضاي ثبيست هي هؤسسِ /شطكت

ٍ  جبضي شطكت ايي هَضز زض سبظهبى ايي فؼبليت حَظُ زض استبى سبذتوبى هٌْسسي ًظبم سبظهبى هسيطُ ّيأت ٍ ػوَهي هجوغ هظَثبت 3- 

 .است سبضي

 .پصيطز اًجبم سبظهبى يب ًوبيٌسگي زفبتط اطالع ثب ٍ ططيك اظ ثبيس هٌْسسي ذسهبت ّطگًَِ اضائِ 4- 

 .است پيگيطي لبثل استبى سبظهبى اًتظبهي شَضاي زض هَضَع فلتر ّطگًَِ ثطٍظ طَضت زض 5- 

 1-4-15،  1-4-6كبّش ظطفيت ٍ طالحيت آى هي گطزز . شطكت يب هَسسِ هَظف است ثطاسبس ثٌس  هَجت شطكت اظ اػضبء ذطٍج 6-  

 هؤسسِ يب شطكت كِ ًحَي ثِ ضا شسُ ذبضج فطز جبيگعيي ّوعهبى شسُ هتؼْس ّبي پطٍغُ ثِ تَجِ ثبهلي  همطضات زٍم هجحث 15-4-2، 

 .ًوبيس هؼطفي هبظًسضاى سبذتوبى كبضزاًي ًظبم سبظهبى ثِ ، گطزز شسُ هتؼْس ّبي پطٍغُ ثب هتٌبست ظطفيت ٍ طالحيت زاضاي

 .زاضم ضا هبظًسضاى استبى سبذتوبى كبضزاًي ًظبم سبظهبى زض حمَلي ػضَيت تمبضبي الظم هساضن اضائِ ثب

 :هبظًسضاى  استبى زض فؼبليت جْت هؤسسِ / شطكت زفتط آزضس

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

 .................................................................... ًوبثط  .............................................................................. تلفي شوبضُ  .........................................................پستي كس

 

 مذیشعامل امضاء                                                                                                         

 
 

 31تاسیخ ...../...../.....  :مؤسسٍ /ششوت مُش                                                                                                         

 
 

 

 

 

       

 

      



 تسمٍ تعالي

                      : .............          ثجت شوبضُ                                         : اشخاص حمًلي 2تشي واس                                                                        

 : ............... تبضيدجُت طذيس پشياوٍ اشتغال تٍ واس شخض حمًلي             اظُاسي خًد                                             

 هلي شوبضُ ٍ .................................. شٌبسٌبهِ شوبضُ ثِ ............................................ فطظًس ................................................................... ايٌجبًت

 ثِ اشتغبل پطٍاًِ زاضاي ........................................................... ػضَيت شوبضُ ثِ ............................... اظ طبزضُ .............................................

 .......................................................................................... َاى ػٌ ثِ كِ ًوبين هي الطاض ثسيٌَسيلِ.................................................... شوبضُ كبضثِ

 ....................................................... شوبضُ شسُ ثِ ثجت ................................................................................................ هَسسِ / شطكت زض

 ًوبين يب ًوَزُ ػول ًبهِ الطاض ايي ذالف كِ طَضتي زض ٍ ًوبين هي ثظَضت..................................................................... فؼبليت

 اظ هحطٍهيوت سبل تب سِ اظزٍ ( ثَز ذَاّن سبذتوبى همطضات زٍم هجحث پيَست ّفتن فظل 7 هبزُ 1 ثٌس زض هٌسضج جطاين هشوَل

 .زاشت ًرَاّن اػتطاضي ّيچگًَِ ٍ ذسهبت هٌْسسي اضائِ

 

 ..............................:مذیشعامل یا ششوت امضاي ي مُش        ..............................           : خاوًادگي وام ي وام

 .............................. :تاسیخ :        *                                                                                         مُش ي امضاء

 31: ...../...../..... تاسیخ

  

 مسىه نساصوذگا فعاليت وحًٌ دستًسالعمل 2 مادٌ مطاتك مذیشٌ َيأت اعضاي اص وفش دي ي مذیشعامل : 3تًجٍ

مثحث مزوًس وثاشىذ. ) تٍ طًست تمام يلت  92-3ي ساختمان تایذ جضي شاغالن تمام يلت تعشیف شذٌ دس تىذ 

 دس ششوت اشتغال تٍ واس داشتٍ تاشىذ (

 . ًوبئيس  زضج ضا ) شبغل  /هسيطُ ّيبت ػضَ /هسيطػبهل ( شطكت زض ذَز سوت ضطٍضيست : تًضيح

 تظًست جذاگاوٍ تُيٍ شذٌ  خًداظُاسي فشم ایه تایذ مي مؤسسٍ / ششوت اعضاي اص یه َش تشاي :2 تًجٍ *

 آن عضً مزوًس فشد وٍ ماصوذسان استان ساختمان واسداوي وظام ساصما ومایىذگي دفتش تًسط متماضي ي امضاي

 . گشدد تائيذ ميثاشذ

 ................................................... ػضَيت  ثِ شوبضُ  ................................................................ذبًن سطكبض /آلبي جٌبة َّيت احطاظ ضوي

هشبضاليِ كِ ثب  اهضبي ٍ ًوَزُ هطاجؼِ ًوبيٌسگي زفتط ثِ شرظب  13هَضخ ....../....../...... زض ًبهجطزُ كِ شَز هي گَاّي ثسيٌَسييِ

 است . تأييس هَضز شسُ هشرض × )ػالهت ) 

 ) حميمي ػضَ فؼبليت حَظُ( ومایىذگي دفتش سئيس                                                                                    

 اهضب ٍ هْط                                                                                                                                    

 

   

  

 

 

 



 تسمٍ تعالي

                      : .............          ًوبيٌسگي زفتط زثيطذبًِ شوبضُ                               3تشي واس                                                                                         

 : ............... ثجت تبضيد                      مجشي واسداوُاي مًظف شغل تعُذ ي اظُاسي خًد فشم                                            

 ذيط            ثلي ؟ زاضيس فؼبليت ذظَطي شطكت يب سبظهبى ، هَسسِ زض حبضط حبل زض آيب 1- 

 .......................................................................................................................................................................... كبض هحل آزضس ٍ فؼبليت ًَع 1-1 

 ذيط             ثلي ؟ اضيسز فؼبليت ػوَهي ًْبزّبي يب زٍلتي ازاضُ ، شطكت ، سبظهبى هَسسِ زض حبضط حبل زض آيب 2- 

 ..........................................................................................................................................................................كبض هحل آزضس ٍ فؼبليت ًَع  2-1

 ذيط            ثلي ؟ ايس ثَزُ كبض ثِ هشغَل ذظَطي شطكت يب سبظهبى زضهَسسِ تبكٌَى آيب 3- 

 ................................................................................................................................................. گصشتِ سبل 5 زض آزضس ٍ فؼبليت ًَع 3-1- 

 ................................................................................................ ..........................................فطهبئيس :  ثيبى ايس زاشتِ هٌْسسي فؼبليت آى زض كِ شْطّبيي 4-

 ذيط           ثلي ؟ ثبشيس هي اي ثيوِ حبضط حبل زض آيب 5- 

 اجتوبػي تأهيي زضهبًي            ذسهبت ثيوِ ًَع  5-1

 ثيوِ ذبتوِ تبضيد ................................. ثيوِ شطٍع تبضيد  5-2

 زٍلتي يب ذظَطي شطكتْبي زض شبغل فطهب              ذَيش ثظَضت 5-3 

 ذيط           ثلي ؟ ثبشيس هي لجل اظ ثيوِ سَاثك زاضاي آيب  6  -

 ............................................................................................................................................................................................................................... تَضيح : 

 ذيط            ثلي ؟ ّستيس زيگطي شطكت هسيطُ ّيأت ػضَ يب ػبهل هسيط حبضط حبل زض 7-

 .................................................زاًشگبُ   ًبم          ٍلت توبم ٍلت           پبضُ            ذيط      ثلي      ؟ ثبشيس هي زاًشگبُ ػلوي ّيأت ػضَ 8-

 ٍ هجحث زٍم همطضات هلي سبذتوبى هي ثبشن 22-1 ثٌس هطبثك هَظف شغل گًَِ ّط فبلس ضسبًن هي اطالع ثِ فَق هطاتت تأييس ثب ايٌجبًت

 استبى سبذتوبى اطالع زفتط ًوبيٌسگي ٍ سبظهبى ًظبم هٌْسسي ثالفبطلِ ثِ ثيبيس پيش ام شغلي ٍضؼيت زض كِ تغييطات ّطگًَِ شَم هي هتؼْس

 فطم ايي هٌسضجبت ٍالغ اثجبت ذالف طَضت زض هي پصيطم ٍ ًوَزُ تکويل سالهت ٍ طحت زض ٍ طبزلبًِ ضا فَق هَاضز زضضوي ثطسبًن

 اظ اضائِ هحطٍهيت سبل تب سِ اظزٍ( ذَاّن ثَز  سبذتوبى هلي همطضات زٍم هجحث پيَست ّفتن فظل 7 هبزُ 1 ثٌس زض هٌسضج جطاين هشوَل

 ثشطح ايٌجبًت آزضس ٍ هشرظبت ضوٌبً .هيجبشس اػتجبض فبلس ٍ هطزٍز ايٌجبًت ططف اظ ضاثطِ ايي زض ازػبيي ّطگًَِ ططح ٍ)هٌْسسي ذسهبت

 : ثبشس هي ظيط

                    .....................تَلس هحل ..............شٌبسٌبهِ شوبضُ ...................... پسض ًبم .....................................................ذبًَازگي ًبم........................................ ًبم

 ......................................................................................................................................................... پستي آزضس ..........................................كسهلي شوبضُ

 هسيطػبهل           ٍلت توبم هسيطُ ّيئت ػضَ           ٍلت پبضُ هسيطُ ّيئت ػضَ             شبغل : شطكت زض سوت

 

 مذیشعامل یا ششوت امضاي ي مُش  .……………………خاوًادگي وام ي وام
 

 

 

 

 

 



 

 ( 4واس تشي ) 

 جذيل امتياص تىذي ي تعييه طالحيت اجشا

 

 ..................... شماسٌ عضًیت : ......................... شماسٌ پشياوٍ اشتغال : ..........................................خاوًادگي متماضي : ...................وام ي وام 

 

امتياص                   عىًان تىذ

دفتش 

 ومایىذگي

امتياص       

 ساصمان

 واسداوُا               

شماسٌ 

طفحات 

 پيًست

 تًضيحات

     پبيِ پطٍاًِ اشتغبل 1پطٍاًِ اشتغبل 

     سبثمِ كبض ثِ ّوطاُ گَاّي ثيوِ 2-1

     هبلکيت زض سبذت 2-2-1

     هشبضكت زض سبذت 2-2-2

     پيوبًکبضي ثرش ذظَطي 2-2-3

اجطا زض چبضچَة ضَاثط  2-2-4

 سبظهبى 

    

) جوغ اهتيبظات سَاثك حطفِ اي  

 (40ٍ حساكثط  2حسالل 

    

     سطهبيِ ٍ تجْيعات .............. 3-1

زضيبفت تسْيالت ٍ اػتجبضات  3-2

........ 

    

هشبضكت ثب اشربص حميمي ٍ  3-3

 حمَلي

    

استفبزُ اظ اػتجبض جصة يب  3-4

 سطهبيِ گصاضي

    

     اضائِ ضوبًتٌبهِ ثبًکي 3-5

هيعاى سطهبيِ گصاضي ّبي لجلي  3-6

..... 

    

جوغ اهتيبظات تَاى هبلي )  

 اهتيبظ ( 30ٍ حساكثط  2حسالل 

    

 



 

 ( 4واس تشي ) 

 

امتياص                   عىًان تىذ

 دفتش ومایىذگي

امتياص   

 ساصمان

 واسداوُا        

شماسٌ 

طفحات 

 پيًست

 تًضيحات

     ًوطُ  10ػبيت همطضات هلي سبذتوبى ) تب ض 4-1

اضائِ گَاّي ػسم ذالف ٍ يب پيوبًکبض ) تب  4-2

 ًوطُ ( 10

    

 10اجطاي سبذتوبى ٍ اًجبم تؼْسات   ) تب  4-3

 ًوطُ (

    

ًوطُ  20ثبظپطزاذت ثِ هَلغ تسْيالت ) تب  4-4

) 

    

استفبزُ اظ فٌبٍضي ًَيي طٌؼت سبذتوبى )  4-5

 ًوطُ ( 20تب 

    

     جوغ ًوطات 

ٍ حساكثط  3) حسالل  اهتيبظ كست شسُ  

 اهتيبظ ( 20

    

     جوغ اهتيبظات كست شسُ  

 

 

اشتغبل طالحيت پبيِ ................                        ثطاسبس ثطضسي هساضن اضائِ شسُ پيَستي ، ثِ آلبي / ذبًن ........................................................ ثِ شوبضُ پطٍاًِ

 اجطا تؼلك هي گيطز . 

 

 

 ي شُشساصي ماصوذسان  ساٌواسشىاس ساصمان                      واسشىاس ساصمان وظام واسداوي ساختمان              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 5واستشي ) 

 تسمٍ تعالي

 ساصمان وظام واسداوي ساختمان ماصوذسان

 

 ثبسالم 

ٍ شْطسبظي فْطست پطٍغُ  ضاٍُظاضت هحتطم  02/11/87هَضخ  020/10/56096احتطاهأ ثب تَجِ ثِ زستَضالؼول شوبضُ 

 ّبي اضائِ شسُ ثِ ػٌَاى سبثمِ حطفِ اي ثِ شطح شيل اػالم هي گطزز .

 

 مثلغ لشاسداد سمت عىًان پشيطٌ سدیف

 متشاط

تىذ ..................... شيًٌ وامٍ 

 طالحيت ساصوذٌ حميمي

 مالحظات

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 

                                                                                     

 امضاء متماضي                                                                                           

 

 



 

 

 (6فشم تائيذیٍ واظش شماسٌ یه )واستشي 

 تسمٍ تعالي

 ساصمان وظام واسداوي ساختمان استان ماصوذسان

 ثبسالم

بيبى كبض ثسيٌَسيلِ گَاّي هيشَز كِ آلبي .................................. زاضاي پطٍاًِ سبذتوبًي شوبضُ ...................... ٍ گَاّي پ

زض ............................................................................. زض كبض اجطائي شوبضُ .......................زض هجتوغ ........ ٍاحسي ٍالغ 

 ٍ غيطُ زض حس ........... اًجبم زازًس. ي اوجام تعُذاتسبذتوبى 

 

 مُىذس واظش پشيطٌ فًق                                                                                                                                               

 

 

 

 تسمٍ تعالي

 ساصمان وظام واسداوي ساختمان استان ماصوذسان

 ثبسالم

بيبى كبض ثسيٌَسيلِ گَاّي هيشَز كِ آلبي .................................. زاضاي پطٍاًِ سبذتوبًي شوبضُ ...................... ٍ گَاّي پ

........... زض كبض اجطائي شوبضُ .......................زض هجتوغ ........ ٍاحسي ٍالغ زض .............................................................

 ضا زض حس ................. اًجبم زازًس. سعایت ممشسات ملي ساختمانسبذتوبى 

 



 يطٌ فًقمُىذس واظش پش                                                                                                                                               

 

 (6فشم تائيذیٍ واظش شماسٌ یه )واستشي 

 تسمٍ تعالي

 ساصمان وظام واسداوي ساختمان استان ماصوذسان

 ثبسالم

بيبى كبض ثسيٌَسيلِ گَاّي هيشَز كِ آلبي .................................. زاضاي پطٍاًِ سبذتوبًي شوبضُ ...................... ٍ گَاّي پ

استفادٌ اص ................ ثب شوبضُ .......................زض هجتوغ ........ ٍاحسي ٍالغ زض .............................................................

 ضا  زض حس ................. اًجبم زازًس. فىايسي وًیه طىعت ساختمان

 

 ٌ فًقمُىذس واظش پشيط                                                                                                                                               

 

 

 

 تسمٍ تعالي

 ساصمان وظام واسداوي ساختمان استان ماصوذسان

 ثبسالم

بيبى كبض ثسيٌَسيلِ گَاّي هيشَز كِ آلبي .................................. زاضاي پطٍاًِ سبذتوبًي شوبضُ ...................... ٍ گَاّي پ

........... زض كبض اجطائي شوبضُ .......................زض هجتوغ ........ ٍاحسي ٍالغ زض .............................................................

 ضا اًجبم زازًس. تذين خالف ي طثك ومشٍ واسَاسبذتوبى 

 مُىذس واظش پشيطٌ فًق                                                                                                                                               



 


