
 )سازندگان ذیصالح مسکن و ساختمان مجری حقوقی( شرایط الزم برای صدور مجوز مجری حقوقی:
می بایستی انجام شده باشد و در زمینه فعالیت شرکت ، کار اجرا  شرکتها، ثبت شرکت در اداره ثبت اقدامات الزم جهت -1

 است(. ) داشتن آگهی تغییرات معتبر و آگهی روزنامه الزامی نوشته شده باشد

 صادرمی شود. سه نفرمجوز مجری حقوقی با  -2

 )بصورت تمام وقت باشند( درصد سهام را داشته باشند. 10نفر اول و دوم می بایستی عضو هیات مدیره بوده و حداقل  -3

 می تواند صرفاً شاغل در شرکت باشد. نفر سوم نیاز نیست عضو هیات مدیره یا سهام دار باشد. -4

 با صالحیت اجرا باشند. معتبر ی پروانه اشتغال بکار مهندسیهر سه نفر می بایستی دارا -5

 نبایستی از ارگان دیگری رد شده و باید از همین شرکت رد شود.بیمه هر سه نفر  -6

هم از جایی غیر از همین شرکت رد تامین اجتماعی گرفته شده که بیمه از سایت  اصلی شرکت ،لیست بیمه هر سه نفر)

 ( داده شود که بیمه از این شرکت رد می شود.نشود و هم درلیست نشان 

 کارمندان دولت نمی توانند مجوز مجری دریافت کنند. -7

 باشد. می تواند ، عمران ، معماری ، برق یا مکانیک رشته نفر دوم و سوم رشته نفر اول حتماً می بایستی عمران یا معماری باشد. -8

 با صالحیت اجرا باشد.معتبر حتماً باید دارای پروانه اشتغال بکار نفر سوم می تواند کاردان یا معمار تجربی باشد ولی  -9

نام شما نبایستی در مجوز دفتر طراحی ، شرکت طراح و ناظر حقوقی ، مجری لوله کشی گاز، شرکت ام این سه نفر نباید ن

انجمن صنفی پیمانکاران آزمایشگاهی ، شرکت مهندسین مشاور و پیمانکاران )نهضت ملی (، مجری انبوه سازی یا مجری 

 باشد.

پس از درخواست مجوز مجری حقوقی ، این سه نفر صرفاً در زمینه اجرا می توانند ظرفیت اشتغال خود را بازکنند و در  -10

 صورت داشتن صالحیتهای نظارت و طراحی )محاسبه( امکان استفاده از آن را ندارند.

درصد  90عضو شرکت )سه نفر( بررسی شده در صورتی که بیش از  و کاردان اعضای مهندس  نظارتهای سه سال اخیر -11

پیشرفت کرده باشد درخواست مجوز مجری انجام می درصد ساختمانهای بنائی ، 75)ساختمانهای اسکلت فلزی و بتنی ( و 

 طراحی و محاسبه در سال جاری نیز کنترل می شود.شود . 

 درصورت داشتن این شرایط می بایستی ابتدا شرکت شما عضو حقوقی سازمان شود برای عضویت حقوقی :  -12

 جهت موردنیاز مدارکفرمهای الزم را از سایت نظام مهندسی، قسمت قوانین و بخشنامه ها ، قسمت آرشیو فرمها، فرم 

( را دریافت کرده و مطابق فرم ، ابتدا در سایت اقدام کرده سپس مدارک را تحویل  008/00)کد فرم  حقوقی عضویت

 واحد عضویت و پروانه اشتغال دهید.

اقدام  از طریق سایت سپامک پس از عضویت حقوقی در سازمان ، می توانید نسبت به درخواست مجوز مجری حقوقی -13

 کنید.

       .و مدارک الزم را مشاهده کنیدابتدا در سایت زیر شرایط  -14

  WWW.MOJAVEZ.IR 
 

  .سپس در سایت زیر مبلغ صدور مجوز را پرداخت کنید -15

https://patmak.mrud.ir                   
 

در سایت زیر درخواست خود را بصورت سیستمی ارسال کرده منتظر بمانید تا بررسی شده و پاسخ بصورت  پس از آن -16

 .سیستمی به شما داده شود

https://spamak. mrud.ir                 
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