
 بسمه تعالی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 شيوه نامه

 شماره : عنوان: صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور 

 واحد مسئول: معاونت امور صنایع
 پیوست:

 حوزه کاربرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها

 تاریخ تصویب: تصویب کننده: وزیر صنعت، معدن و تجارت

 
 هدف :

به منظور شناسایی واحدهای  ،صالحیت و ضوابط الزم جهت صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسورتعیین 

توانمند، صاحب صالحیت و فعال در این زمینه، بطوریکه فعالیت اینگونه واحدها منجر به ارتقا سطح کیفیت و 

 ایمنی آسانسورهای نصب شده، گردد.
  

 تعاريف :

عبارت است از مجوزی صنعتی، که جهت مجموعه خدمات و عملیاتی که در  پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور:

زمینه طراحی، محاسبه، تامین قطعات، نصب و راه اندازی آسانسور در محل )مونتاژ( و خدمات پس از فروش 

صورت می پذیرد، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها برای متقاضیان واجد شرایط این شیوه نامه 

 (1ی گردد. )پیوست شماره صادر م

 

 منظور از سازمان استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد. سازمان استان:

 

 : منظور از آسانسور، کلیه آسانسور ها، پله های برقی و راهروهای متحرك است.آسانسور

 

از اعضای  %05عبارت است از تشکل های مربوط به آسانسور که به طور رسمی ثبت گردیده اند و حداقل  تشکل:

 آسانسور باشند. آن دارای پروانه طراحی و مونتاژ

 

کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان استان، اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل  کارگروه نظارت:

ل استان که در محل سازمان استان ذیربط تشکیل می گردد. رئیس کارگروه، سازمان استاندارد استان و تشک

استان و دبیرخانه آن در محل همان سازمان مستقر می باشد. وظیفه کارگروه، نظارت بر صحت امور انجام شده 

 یربط می باشد.                       توسط واحدهای طراحی و مونتاژ آسانسور و ارائه گزارشات مربوط به تخلفات احتمالی به مراجع ذ



 

 ماده يك :
حوزه های فعالیت واحد های طراحی و مونتاژ آسانسور مجموعه خدمات و عملیات طراحی، محاسبه، تدارك و 

تامین قطعات و اجزا، نصب و راه اندازی کامل آسانسور در محل و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد. انجام 

شده در صالحیت واحدهای دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور می باشد و واحدهایی که فعالیت های ذکر 

دارای پروانه بهره برداری صنعتی در زمینه تولید قطعات و اجزا آسانسور، و یا دارای جواز کسب در زمینه عرضه 

آسانسور نمی باشد و چنانچه  اقالم یاد شده هستند، مجاز به انجام فعالیت در رابطه با طراحی، مونتاژ و نصب

اینگونه واحدها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی بخواهند در این زمینه فعالیت نمایند ضرورتاً می بایست نسبت 

 به اخذ پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور، مطابق ضوابط این شیوه نامه، اقدام نمایند.
 

 ماده دو : 

 واحد طراحی و مونتاژ آسانسور به شرح زیر می باشد: شرایط مورد لزوم جهت درخواست صدور پروانه

 شرکت ثبت شده با موضوع فعالیت در زمینه طراحی و مونتاژ آسانسور  (1

ارائه مکان مناسب با کاربری صنعتی، تجاری و یا اداری که تحت مالکیت شرکت و یا دارای اجاره نامه  (2

 متر مربع باشد. 05رسمی و یا اجاره نامه با کد رهگیری، با حداقل مساحت 

دارا بودن حداقل یك نفر مدیر طراحی و مهندسی و دو نفر نیروی فنی تمام وقت احراز صالحیت شده  (3

این شیوه نامه، )پس از تایید صالحیت مدیر طراحی و  2طبق شرایط مندرج در پیوست شماره 

 افراد اقدام نماید.(مهندسی و تکنسین ها ، شرکت می باید نسبت به ارائه گواهی پرداخت بیمه این 

 2امتیاز براساس جدول پیوست شماره  05کسب حداقل  (0

دارا بودن امکانات و لوازم دفتری و مهندسی ، تجهیزات و لوازم نصب ، راه اندازی و تست. )حداقل طبق  (0

 (3پیوست شماره 
 

 تبصره يك:

 شرکت فعالیت داشته باشند. مدیران طراحی و مهندسی و کارکنان فنی نمی توانند در یك زمان در بیش از یك
 

 :ماده سه

 نحوه بررسی تقاضا و صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور :

الف( سازمان استان درخواست متقاضی را ، که بر روی سربرگ شرکت و با امضاء مدیران مجاز و مهر شرکت 

 همراه با مدارك زیر ارائه نموده است، بررسی می نماید :

 (0همراه با مدارك مورد نیاز. )طبق پیوست شماره  پرسشنامه تکمیل شده (1



( مبنی بر 0تعهدنامه کتبی با گواهی امضاء از سوی یکی از دفاتر اسناد رسمی )طبق فرم پیوست شماره  (2

رعایت مقررات ایمنی و استانداردهایی ،که از سوی مراجع قانونی ابالغ گردیده است و یا بعداً تدوین و 

 ابالغ خواهد شد.

یك نسخه از مدارك ثبت شرکت شامل آگهی تاسیس و نیز روزنامه حاوی آگهی آخرین تغییرات ارائه  (3

 شرکت.

 ارائه گواهی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارکنان فنی شرکت.  (0

 روگرفت بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال فعالیت های شرکت.  (0

 فنی تمام وقت شرکت.نفر تکنسین  2گواهی تایید صالحیت مدیر طراحی و مهندسی و  (0

 

روز کاری درخواست را بررسی کارشناسی  15ب( سازمان استان پس از دریافت مدارك، حداکثر ظرف 

نموده و اگر با شرایط و ضوابط این شیوه نامه مطابقت داشت، نسبت به صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور 

 اقدام می نمایند.
 

 : يکتبصره 

تحویلی کامل نباشد و یا در بررسی اولیه نقایصی مشاهده گردد، سازمان استان موظف در صورتی که مدارك 

 روز کاری مراتب را به طور رسمی به متقاضی اعالم نمایند. 0است حداکثر ظرف 

 
  ماده چهار:

 مدت اعتبار، شرایط تعلیق و شرایط صدور المثنی پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور :

اعتبار پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از تاریخ صدور به مدت سه سال می باشد که قبل از اتمام دوره  الف(

 3سه ساله، با  درخواست متقاضی و در صورت احراز تداوم شرایط مندرج در ماده دو این شیوه نامه، به مدت 

 ز می گردد.(سال دیگر تمدید می گردد. )دوره تمدید از پایان مهلت دوره قبلی، آغا
 

دوره سه ساله  2در خصوص شرکتهایی که پروانه آنها پس از انقضای تاریخ اعتبار، برای  : يکتبصره 

تمدید شده باشد، از ابتدای سال هفتم فعالیت شرکت، در صورت تقاضای واحد و اطمینان از تداوم شرایط ماده 

د توسط سازمان استان با رعایت موارد مندرج در این دو این شیوه نامه و به پیشنهاد کارگروه نظارت، پروانه واح

 ساله( تمدید می گردد. 0سال )دوره  0شیوه نامه و سایر مقررات مربوط، به مدت 

       

انجام اقدامات زیر از سوی دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور، شرایط تعلیق پروانه واحد را به  ب(   

 د نمود:تشخیص سازمان استان فراهم خواه

عدم ارائه آمار فعالیت واحد )تعداد و نوع آسانسورهای نصب شده( در پایان هر سال به سازمان و  (1

تشکل استان. )الزم به توضیح است طی این مدت واحد بایستی نسبت به طراحی ، مونتاژ ،نصب و 



د استان مربوطه را طبقه آسانسور، که تائیدیه اداره کل استاندار 10دستگاه و یا  3راه اندازی حداقل 

 دریافت نموده، اقدام کرده باشد.(

عدم رعایت تعهدات کتبی و رسمی ارائه داده شده توسط شرکت. )رعایت استانداردها، مقررات و  (2

 شیوه نامه های ابالغی(

 این شیوه نامه( 2عدم حفظ حداقل شرایط صدور پروانه. )مندرج در ماده  (3

 تشکل.عدم تمکین از حکمیت شورای حل اختالف  (0
 

 تبصره يك : 

صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور جدید، برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی که پروانه ایشان تعلیق و یا ابطال 

 گردیده، صرفاً در صورت موافقت اکثریت مطلق اعضائ کارگروه نظارت ، مجاز می باشد.
 

 تبصره دو:

تواند بنا بر گزارش و پیشنهاد کارگروه نظارت باشد( با توجه به مدت تعلیق بنا بر نظریه سازمان استان )که می 

علت تعلیق تعیین می گردد. حداکثر زمان تعلیق یك سال بوده و در صورت عدم رفع موارد تعلیق در این زمان، 

 پروانه ابطال خواهد شد. ضمناً در زمان تعلیق، شرکت مجاز به عقد هیچگونه قرارداد جدید نمی باشد.

 

صورت مفقود شدن پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور ، شرکت می باید طی دو مرحله اقدام به آگهی  در ج(

مربوط در روزنامه های کثیراالنتشار نماید و سپس با ارائه اقرارنامه محضری مبنی بر پذیرش مسئولیت 

 استان ارائه نماید.سوءاستفاده های احتمالی، درخواست خود مبنی بر صدور المثنی پروانه را به سازمان 
 

 

 

 ماده پنج : 

 چگونگی تغییرات در واحدهای طراحی و مونتاژ آسانسور :

هر گونه تغییرات در واحد، مشروط به حفظ شرایط و ضوابط موضوع ماده دو این شیوه نامه و در  (1

 صورت لزوم با ارائه آگهی تغییرات رسمی شرکت در روزنامه رسمی، انجام خواهد شد.

ت از یك استان به استان دیگر مشروط به تائید هر دو سازمان استان مبداء و مقصد و جابجائی شرک (2

 با حفظ شرایط ماده دو شیوه نامه، مجاز می باشد.

 
 ماده شش:

 شرایط فعالیت دارندگان پروانه در سایر استانها :



در استان دیگری نماید، در صورتی که شرکتی دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور اقدام به نصب آسانسور 

موظف است جهت ارائه خدمات پس از فروش و اجرای تعهدات خود، شرکتی را که در استان مقصد دارای پروانه 

 طراحی و مونتاژ است و یا شعبه ای از شرکت خود در استان مقصد را به مشتری و سازمان استان معرفی نماید. 
 

 تبصره يك :

 دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور در سایر استانها به شرح زیر است:شرایط ایجاد شعبه شرکتهای 

درخواست کتبی شرکت از سازمان استان مقصد و ارائه مدارك الزم جهت احراز هویت همراه با معرفی  (1

 دو نفر پرسنل فنی تمام وقت طبق شرایط جدول پیوست شماره دو.

معرفی مکان مناسب برای دفتر شعبه با کاربری مجاز که تحت مالکیت شرکت و یا دارای اجاره نامه  (2

 رسمی و یا اجاره نامه با کد رهگیری به نام شرکت باشد. 

 تاییدیه کارگروه نظارت سازمان استان مبداء. (3

 دریافت مجوز صنفی مرتبط از اتحادیه مربوط بر اساس معرفی سازمان استان.  (0
 

  ه هفت :ماد
هزینه صدور و تمدید پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور، می باید براساس قانون و مصوبات ابالغی مربوط به پروانه 

 های بهره برداری صنعتی، به حساب خزانه واریز گردد.
 

 ماده هشت :

زئیات شرایط ذکر شده چنانچه در مواردی نیازی به رفع ابهام و یا توضیح مفاد این شیوه نامه باشد و یا اینکه ج

در این شیوه نامه نیاز به تدوین و تبیین داشته باشد و همچنین در مواردی که پیوست های این شیوه نامه نیاز 

به تغییر و اصالح داشته باشد، مراتب توسط دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات مورد بررسی های کارشناسی 

)پس از تایید معاون امور صنایع( به صورت بخشنامه به سازمانهای  قرار خواهد گرفت و نظرات تبیینی و اصالحی

 استانها و تشکلها جهت اجرا، ابالغ می گردد.

 

  ماده نه :
 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه بر عهده معاونت امور صنایع خواهد بود. 

 

 

مورخ  2/0510شیوه نامه وزارتی شماره پیوست تنظیم و جایگزین  0تبصره و  0ماده و  9این شیوه نامه در 

 می گردد و از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد./ 22/8/80
 
 
 

 تصویب کننده پیشنهاد دهنده



 محسن صالحی نیا

 معاون امور صنایع

 محمدرضا نعمت زاده

 وزیر صنعت، معدن و تجارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               پروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور

 (1)پيوست شماره 

 

 شرکت .........................

، طباق  155با توجه به مدارك تخصصی و تجربی ارائه شده از سوی آن شرکت و امکانات فراهم آمده و نظر به کسب امتیااز ........ از  

پروانه، آن شرکت باا شاماره ثبتای ............................ و شناساه ملای ............................ باا       ارزیابی انجام شده ،بدینوسیله به موجب این 

رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط و رعایت استانداردها و ضوابط ایمنی مرباوط باه صانعت آسانساور، مجااز باه انجاام مجموعاه         

یزات، نصب و راه اندازی آسانسور در محل )مونتاژ( و ارائه خادمات پاس از فاروش    فعالیتهای طراحی، محاسبه، تامین قطعات و تجه

 آسانسورهای نصب نموده، می باشید.

 محل استقرار شرکت:

 استان:                     شهرستان :                       شهر:       

 تلفن تماس:                                            به نشانی :                                                     



مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت سه سال می باشد و پس از انقضا، اعتبار پروانه صارفاً در صاورت تمدیاد آن از ساوی     

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ........... شرکت می تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

 عایت نکات زیر از سوی دارنده پروانه الزامی است:ر

دارنده این پروانه مجاز به استفاده از این پروانه برای نظارت بر نصب و راه اندازی آسانسور های نصب شده توسط دیگاران   -

.... وزارت صنعت، معادن و  نمی باشد و این پروانه صرفًا جهت فعالیت مطابق ضوابط شیوه نامه شماره ............ مورخ .............

 تجارت، اعتبار دارد.

هر گونه نقل و انتقال این پروانه و جابجایی محل شرکت و مدیران آن، به ویژه مدیر طراحی و مهندسی، با تائیاد ساازمان    -

 صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و مطابق با ضوابط شیوه نامه یاد شده ،مجاز خواهد بود.

ست کلیه آسانسور های عرضه شده خود را برای مدت حداقل یکسال ضمانت کامل نماید. سرویس و دارنده پروانه موظف ا -

 نگهداری منظم در طول دوره ضمانت، از تعهدات دوره خواهد بود.

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

 .............رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

بانك ملی ایران به ..............  هزینه صدور این پروانه به مبلغ ............................ ریال طی فیش شماره ............................ مورخ ..............

 واریز گردیده است .خزانه ............................ حساب شماره 

 

 

جدول امتياز كاركنان تمام وقت و امكانات                

 (                                              2)پيوست شماره           

 شرایط شرح ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 توضیحات



مدیر طراحی و  1

 مهندسی 

)وجود و معرفی 

حداقل یك نفر با 

 شرایط این جدول 

 می باشد.( الزامی

سال سابقه کار مرتبط و رشته  2دکتری با حداقل -

 امتیاز( 02تحصیلی مرتبط )

سال سابقه کار  2کارشناسی ارشد با حداقل -

 امتیاز( 05مرتبط و رشته تحصیلی  مرتبط )

سال سابقه کار مرتبط و  3کارشناسی با حداقل -

 امتیاز( 38رشته تحصیلی مرتبط )

سال سابقه کار مرتبط و  15ل کاردانی با حداق-

رشته تحصیلی مرتبط مشروط به معرفی همزمان 

 امتیاز( 30یك نیروی با مدرك کارشناسی مرتبط)

تذکر: کلیه شرکتهایی که قبالً دارای پروانه بوده اند 

می باید برای تمدید پروانه ، دارای مدیر طراحی و 

مهندسی با حداقل شرایط مندرج در این جدول 

 باشند.

02 

رشته های مهندسی)مکانیك، برق، صنایع، -

و کلیه  رشته هایی که  متالورژی، عمران و آسانسور(

دروس استاتیك، مقاومت مصالح و مبانی مهندسی 

برق را بعنوان واحد درسی می گذرانند، مرتبط تلقی 

 می گردند.

سابقه کار افراد در شرکتهای آسانسوری می باید با  -

 یمه تامین اجتماعی باشد.ارائه گواهی پرداخت ب

مدت تحصیل دانش آموختگان در هنرستان ها و  -

کاربردی مرتبط با آسانسور، به عنوان -مراکز علمی

 سابقه کار محاسبه میگردد.

زمان اخذ آخرین مدرك تحصیلی، شروع سابقه در  -

 نظر گرفته می شود. )با رعایت بند قبل(

و ارائه گواهی تایید صالحیت مدیر طراحی  -

به از مراجع ذیصالح ) مهندسی و کارکنان فنی

 سازمان استان( الزامی است.تشخیص 

 

 پرسنل فنی  2

)وجود و معرفی 

نفر با شرایط  2حداقل 

مندرج در این جدول 

 می باشد( الزامی

سال سابقه کار مرتبط در  3دارا بودن حداقل 

 هریك از موارد زیر الزامی است.

 امتیاز( 12کاردانی مرتبط )هر نفر با مدرك باالتر از 

 امتیاز( 15هر نفر با مدرك کاردانی مرتبط )

 امتیاز( 8هر نفر با مدرك دیپلم فنی )

نفر سوم به بعد برای هر نفر با مدرك مرتبط باالتر 

امتیاز و هر نفر کاردانی تا  0از کاردانی تا سقف 

امتیاز  3امتیاز و هر نفر دیپلم فنی تا سقف  0سقف 

 گردد .محاسبه می 

برای دانش آموختگان رشته های تخصصی آسانسور 

سال  2جهت تصدی این شغل،  -در کلیه مقاطع  -

 سابقه کار محسوب می گردد. 

20 

رشته های مهندسی )مکانیك، برق، صنایع،  -

و کلیه  رشته هایی که  متالورژی، عمران و آسانسور(

دروس استاتیك، مقاومت مصالح و مبانی مهندسی 

بعنوان واحد درسی می گذرانند، مرتبط تلقی برق را 

 می گردند.

سابقه کار افراد در شرکتهای آسانسوری می باید با  -

ارائه گواهی پرداخت بیمه تامین اجتماعی یا مدرك 

عضویت در هیئت مدیره یك شرکت آسانسوری بر 

 اساس روزنامه رسمی باشد.

ارائه گواهی تایید صالحیت کارکنان فنی به  -

سازمان استان مربوطه از مراجع ذیصالح  تشخیص

 الزامی است.

3 

 

سابقه کار طبق 

مدارك سازمان تامین 

  اجتماعی

سال باالتر از حداقل مورد نیاز  -به ازای هر نفر 

 : 1ردیف 

  امتیاز )تا سقف  0کارشناسی ارشد و باالتر

20 

امتیاز این ردیف تنها شامل نیروهای فنی شرکت  -

 میشود.

بایست مستند و با گواهی سازمان تامین سوابق می -



 امتیاز(، 12 

  امتیاز( 9امتیاز )تا سقف  3کارشناسی 

  امتیاز( 0)تا سقف  امتیاز 2کاردانی 

سال باالتر از حداقل مورد نیاز  -به ازای هر نفر 

 :2ردیف 

  امتیاز( 9امتیاز )تا سقف  3باالتر از کاردانی 

  امتیاز( 0امتیاز )تا سقف  2کاردانی 

  امتیاز( 3امتیاز )تا سقف  1دیپلم فنی 

اجتماعی مبنی بر حضور فرد در یك شرکت 

 آسانسوری باشد.

زمان اخذ آخرین مدرك تحصیلی، شروع سابقه در  -

 نظر گرفته می شود. )با رعایت بند قبل(

عضویت شرکت در  0

تشکلهای مربوط به 

 آسانسور

 طبق تائیدیه تشکل مربوطه

0 

امتیاز و به ازای هر سال بعد در سال اول عضویت سه 

 یك امتیاز افزوده میگردد.

 

0 

سابقه کار هئیت 

مدیره شرکت در 

 صنعت آسانسور

 به ازای هر سال یك امتیاز منظور میگردد.

0 

مدیرانی که قبال عضو هیئت مدیره شرکت دیگری 

بوده اند از شروع عضویت در هیئت مدیره محاسبه 

امتیاز تعلق  2 میگردد و به ازای هر نفر حداکثر

 میگیرد.

امتیاز این ردیف تنها شامل مدیران شرکت )به غیر از 

مدیران طراحی و مهندسی و تکنسین های فنی( می 

 گردد.

  155  جمع کل 

  05  حداقل امتیاز الزم برای صدور پروانه 

 امتیاز به صورت تشویقی )مازاد( در نظر گرفته شده است.  0)پرسشنامه( ، حداکثر  0پیوست شماره  0مطابق ردیف 

الزامات : قبل از صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور، داشتن تجهیزات و امکانات ذیل باید برای سازمان استان مربوطه محرز شده 

 باشد:

 امهشیوه ن 2دفتر کار مطابق ماده  -1

  3الزامات اداری و تجهیزات مورد نیاز مطابق پیوست شماره  -2

                                   

 

                                                                        
ليست تجهيزات                                                              

 (3)پيوست شماره

 



 لیست تجهیزات اداری:

 و نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز کامیپوتر با تجهیزات جانبی .1

 فاکس .2

 و اینترنت خط تلفن .3

 سیستم بایگانی قابل دسترس .0

 کتابخانه و آرشیو حداقل شامل: .0

  استانداردهای آسانسورEN81 ،EN82  

  مقررات ملی ساختمان  10استاندارد ملی و مبحث 

  به اجزا شامل: درب های اتوماتیك، ریل، موتاور گیاربکس، سایم بکسال، تاراول      کاتالوگ های تخصصی مربوط

 کابل، بافرها و غیره

 کپسول آتش نشانی .0

 

 لیست ابزارآالت و تجهیزات مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی، سرویس و نگهداری آسانسور:

 ...(تجهیزات ایمنی نیروی انسانی ) کمربند، کاله ایمنی، جعبه کمك های اولیه و  .1

 تجهیزات نصب و راه اندازی ) از قبیل تیفور، ابزار و ...( .2

 تجهیزات تست .3

 تجهیزات سرویس و نگهداری .0

 

 

                                          

 

 

 

پرسشنامه پروانه واحد طراحی                                      

 (4و مونتاژ آسانسور                       )پيوست شماره

 مشخصات متقاضی : -1

 

 

 

 

نام شركت:                                                         

 نوع شركت:

 موضوع شركت :

 زمينه فعاليت فعلي شركت:

اره و تاريخ ثبت :                                            محل شم

 ثبت:                                          سرمايه ثبت شده:

تعداد كل پرسنل:                                                 

 تعداد پرسنل فني و متخصص:

 نام مدير عامل :



 

 

 

 نیروی انسانی : مشخصات -2

 مشخصات اعضاء هیأت مدیره : -1-2

 

آخرین مدرك  نام و نام خانوادگی ردیف

 تحصیلی

سال دریافت  رشته تحصیلی

 مدرك

 میزان سابقه کار

 )سال(

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 مشخصات مدیران شرکت و کارکنان فنی دارای مدارك تحصیلی دیپلم و باالتر -2-2

ف
دی

ر
 

 نام و 

 نام خانوادگی

مدرك تحصیلی و 

 رشته

سمت در 

 شرکت

میزان سابقه  نوع تخصص

 کار )سال(

محل فعالیت 

 قبلی

 مالحظات

        

 

 

 

 محل استقرار واحد طراحی و مونتاژ آسانسور: -3 

 متعلق به شرکت  وضعیت مالکیت:   استیجاری  شهرستان: استان:

    نشانی کامل:

 تلفن : صندوق پستی : 

 تلفن همراه مدیر طراحی و مهندسی:     تلفن همراه مدیرعامل :  

 :E-Mail  فاکس :

Website:                         

 نوع کاربری : اداری /تجاری/صنعتی سطح زیر بنا : .................. متر مربع        

 

 جدول کارهای انجام شده و در دست اجراء ) هرگونه اطالعات اضافی را بصورت مشروح درج نمائید.( -0   

 واحدهای جدیدالتأسیس سوابق اجرایی سهامداران اصلی شرکت را درج می نمایند.

 تاریخ تحویل / وضعیت سرعت تعداد توقف نوع آسانسور تعداد نام کارفرما و آدرس و تلفن ردیف

 

 

 

      

 



امتیاز( در نظر  1با توجه به اینکه در ارزیابی واحد طراحی و مونتاژ آسانسور برای موارد زیر امتیازاتی تشویقی )هر ردیف  -0

گرفته خواهد شد، چنانچه در رابطه با هر یك از آنها فعالیتی داشته و یا امکانات و تجهیزاتی در اختیار دارید توضیحات کافی و 

 یوست نمائید. ) ارائه مدارك الزامی است.(مدارك الزم را پ

 فعالیت در طرحهای ملی مرتبط با صنعت آسانسور ) طراحی ، مشاوره و اجراء( -

 نوآوری، ابتکار و دانش فنی مرتبط با صنعت آسانسور -

 همکاری با شرکتهای تولید کننده و سازمان ملی استاندارد ایران  -

 تالیف و ترجمه کتاب و مقاله و تدوین استانداردها و متون علمی و فنی مرتبط  -

 عضویت در مجامع علمی و مهندسی مرتبط  -

 شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی صنعت آسانسور  -

  

 مدارك مورد نیاز که متقاضی به همراه پرسشنامه باید ارائه نماید: -0

توسط دفتر اسناد رسمی مبنی بر قبولی و رعایت استانداردهای ملی و کلیه مقررات تعهد نامه کتبی گواهی امضا شده     -

 ایمنی و استانداردهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ گردیده و می گردد.

 تصویر آخرین مدرك تحصیلی و سوابق تجربی مدیران و کارکنان فنی.     -

 تصویر مدارك مربوط به ثبت شرکت )آگهی تاسیس، روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات در شرکت(     -

سایر مدارك )شامل تالیفات، کتاب، مقاالت، تشویقات و ...( که جهت ارزیابی دقیق واحد طراحی و مونتاژ آسانسور     -

 ضروری است.

 

 

و پیوست، بدینوسیله اعالم می دارد که در صورت اثبات خالف  ضمن تائید صحت کلیه اطالعات و مدارك ارائه شده فوق

 آنها، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه مجاز به لغو پروانه و هرگونه اقدام الزم قانونی خواهد بود.

شرایط و  واحد طراحی و مونتاژ آسانسور و ضمائم آن را به صورت کامل مطالعه نموده و پروانه همچنین شیوه نامه صدور

 مواد آن مورد قبول اینجانبان و این شرکت می باشد.

 نام و نام خانوادگی :

 صاحبان امضاء مجاز شرکت:

 تاریخ :                                                                                         مهر و امضاء :

 



                                                                       

«                                                             تعهد نامه كتبي » 

 (5)پيوست شماره

 

............. دارندگان امضاء مجاز اصالتاً به نمایندگی شرکت بدینوسیله اینجانبان ........................................ و ...........................

ز سوی ........................................ متعهد می گردیم ضمن رعایت دقیق استانداردهای اجباری، کلیه مقررات و شیوه نامه هایی که ا

کیفیت و ایمنی و استانداردهای مربوط به آسانسور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با 

صنایع وابسته به آن اعالم گردیده و در خصوص کلیه قراردادهای منعقده )جهت طراحی ، نصب ، راه اندازی و خدمات بعد از فروش 

مزایای این پروانه به نفع  آسانسور و نیز تامین قطعات و مجموعه های آسانسور( بصورت کامل اجراء نمائیم و تعهد مینمائیم که از

هیچ شخص یا شرکت دیگری استفاده ننمائیم و چنانچه مشتریان، کارفرمایان و مصرف کنندگان مربوطه طرف قرارداد، درخواست 

نصب و یا مصرف قطعات و مجموعه های غیر استاندارد را به منظور کاهش قیمت داشته باشند، تحت هیج شرایطی نپذیرفته و از 

عایت مقررات فوق و تعهدات حرفه ای خود کوتاهی ننمائیم و متعهد می گردیم ایمنی و سالمت برای استفاده کنندگان انجام و ر

)مصرف کنندگان( آسانسور را با تهیه و نصب قطعات و مجموعه هایی که دارای ویژگیهای کیفی الزم باشند تضمین نموده و کلیه 

سال شمسی ضمانت کامل، سرویس و نگهداری منظم نموده و در صورت بروز هر آسانسورهای عرضه شده را به مدت حداقل یك 

 گونه حادثه و یا خسارت )ناشی از کوتاهی در انجام وظایف(، کلیه مسئولیتهای آن را به صورت کامل عهده دار گردیم.

تشخیص خود که قطعی و غیر قابل ضمناً در صورت عدم انجام کامل این تعهدات، سازمان صنعت، معدن و تجارت می تواند حسب 

 اعتراض می باشد، پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور شرکت را تعلیق و یا ابطال نماید.

 

 نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز:

 شرکت:

 مهر و امضاء :

 

 محل گواهی امضاء دفترخانه اسناد رسمی شماره .............. شهر ..............

 امضاء :مهر و 


