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 همکاران مشاورراهنمای 

 فرمایید.مطالعه  محترم خواهشمند است متن راهنما را به دقت مشاوران

و دستورالعمل اجرایی  57/51/1931مورخ  77259/ت11هیئت دولت به شماره  1931با عنایت به آیین نامه استقرار  -1

ساختمانهای  صالحیتمشاور دارای  ینمهندس های شرکت 51/52/1933مورخ  115/955این آیین نامه به شماره 

سازمان  معتبر ازدارای گواهی ،   سازهصالحیت یا  مقاوم سازی صالحیتیا  آموزشی،ورزشی، بهداشتی و درمانی

ایت س استعالم از اعتبار شرکتامکان همکاری و بررسی ضوابط فنی را دارند. مالک صالحیت و تاریخ  برنامه و بودجه

sajar.mporg.ir در صورتی که تمایل به همکاری با این اداره کل را دارید، جهت دریافت نام کاربری و رمز .می باشد

 عبور سامانه به صورت حضوری مراجعه فرمایید.

از  صرفا پروانه اشتغالامکان همکاری با مهندسانی که طبق آیین نامه استقرار در حال حاضر : 1تبصره مهم 

 ی باشد.، فراهم نم سازمان نظام مهندسی دارند

: با توجه به دستورالعمل اجرایی و حجم باالی کار، این اداره کل از همکاری با شرکتهای دارای 2تبصره مهم 

 صالحیت استقبال می کند.

 تا زمان فعال نشدن کارتابل در سامانه مدارس غیر دولتی، از بازدید ، دریافت وجه و اعالم نظر خودداری شود. -2

دولتی، از طریق سامانه می باشد. لذا این اداره کل از پذیرش اظهار نظرهای خارج از مسیر صدور مجوز مدارس غیر  -9

 سامانه معذور می باشد.

 کارتابل فعال شرکت ، به منزله راه دسترسی و امضا الکترونیکی صاحب امضا شرکت می باشد.  -4

ز قبول کار از طرف موسس اطمینان با توجه به فعال بودن ظرفیت کار در هر منطقه، از خالی بودن ظرفیت شرکت قبل ا -7

 حاصل شود.

 ارسال گردد. مدارس روز بازدید صورت گرفته و نتیجه بازدید، از طریق کارتابل به نوسازی 15ظرف  -1

 از تایید ساختمان یا دریافت هزینه استحکام بنا جدا خودداری شود. مدارس پیش از اعالم نظر نوسازی -5

تماس حاصل فرمایید.کارشناسان این اداره کل در ساعات کاری  11511514 در صورت وجود هر گونه ابهام با تلفن -1

 آماده پاسخگویی به شما می باشند

 .محترم بتوانیم گامی در جهت تکریم ارباب رجوع، سرعت و دقت صدور مجوز برداریم همکارانامید که با همراهی و مساعدت 

  

 مدارس غیر دولتی                                                                                                             

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران                                                                                       

 

 


