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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت راه و شهرسازي

 پروانه اشتغال بكار مهندسي صدوردرخواست 

         ةداراي شناسنامه شمار............... .....متولد سال  .....   ..................زند رف............................................ جانباين     

آموزش عالي از دانشگاه يا موسسه ..................تاريخ كه در  ......................صادره از  ..........................................كد ملي و    

 .  امفارغ التحصيل شده ................معدل با                      ...رشته در .....................مقطع تحصيلي در  ..   .........................................
، از اداره راه و شهرسازي پروانه اشتغال به و پيش از اين پروانه اشتغال بكار مهندسي دارمبا اذعان به اينكه نخستين بار است درخواست صدور  

باطل نموده و تا  كار مهندسي دريافت نكرده ام و مرجع صادر كننده پروانه مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع ، پروانه صادر شده را

مدارك زير تقاضاي صدور پروانه ة با ارائ. رزدجانب خودداري واز صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي براي اين هر زمان كه الزم باشد

 . مهندسي مي نمايم نظارت  � ،طراحي �  ..............در پايه  بكار اشتغال

 :تلفن منزل ة آدرس و شمار

 :تلفن محل كار  ةآدرس و شمار

 :شماره همراه 

                                                                                                   :تاريخ                                                 :امضاء        

  :                                                                               ارتند از مدارك پيوست عب
 )ثبت نام  ةاخذ شده از سامان( .امه قبولي در آزمون مقررات ملي نكار -1

 )مدرك تحصيلي دائم( .اصل و تصوير دانشنامه -2

 .ناپيوسته مي باشند الزامي استتصوير مدرك كارداني براي متقاضياني كه داراي مدرك كارشناسي  -3

داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مي باشند الزامي مي  كه متقاضيانيبراي (.از سازمان نظام كاردانها و يا لغو عضويت گواهي عدم عضويتةارائ -4

 ) باشند

 . اصل و تصوير كارت معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان  -5

 .وير شناسنامهاصل و تص -6

اعضاي رسمي و يا پيماني هيئت علمي دانشگاهها و گواهي براي ةارائ. (به بعد 1334براي متولدين سال ئم كارت پايان خدمت يا معافيت دااصل و تصوير -7

 ) الزامي مي باشد  ،آموزش عاليتائيد وزارت فرهنگ وموسسات آموزش عالي مورد 

 .اصل و تصوير كارت ملي  -8

تصوير پروانه اشتغال بكار مهندسي تائيد كنندگان گواهي اشتغال ( طبق فرم پيوست. كار بعد فراغت از تحصيل به مدت حداقل سه سال هتغال بگواهي اش -9

 )كار الزامي استهب

 طبق فرم پيوست .ثبت گردد  دفاتر اسناد رسميكه از طريق  ي اقامت غالب در استان زنجاناظهارتكميل فرم خود -10

 .جديد  6×  4قطعه عكس  ود -11

( .و شهرسازي راهنام وزارت ب  داري كل نزد بانك ملي مـركزي خزانه 1039/  58 شماره  ريال به حساب 000/60 اصل و تصوير رسيد پرداخت به مبلغ  -12

 )قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي 

 (.نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجانب  جام بانك ملت 6903850934 مارهريال به حساب ش 000/300مبلغ پرداخت به  اصل و تصويررسيد -13

 )شعب بانك ملت قابل پرداخت در كلية 
بانك ملت بنام سازمان نظام جام   6903850934ريال به حساب شماره  ......................ساليانه به مبلغ رسيد پرداخت حق عضويت اصل و تصوير  -14

  )شعب بانك ملت  ةقابل پرداخت در كلي(.زنجان  استان ساختمان مهندسي

ل مقدار حق عضويت هاي ساليانه مصوب مجمع عمومي است و براي اطالع از مقدار آن به انضمام بدهي هاي پيشين به واحد عضويت و پروانه اشتغا: توضيح
 .مراجعه فرماييد

 

 د مي باش 9-12صبحها از ساعت تحويل مدارك ارائه گردد و    �Aقطعتصاوير ذكر شده فوق مي بايست در  ةالزاماً كلي: توجه *



 بسمه تعالي

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 

 )اشخاص حقيقي( فرم خود اظهاري اقامت غالب در استان زنجان

 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 46مربوط به ماده 

    

تحصــــيلي  داراي مــــدرك ................................شناســــنامه ةبــــا شــــمار ......... ...............................جانــــب بدينوســــيله ايــــن 

اظهـار مــي نمــايم در اسـتان اقامــت غالــب    ................................فرزنــد ................................كــدملي .................................ةرشـت در

چهـار روز كامـل   (ارم و هرگونه تغيير اقامت غالب ساختمان و آئين نامه اجرائي آن اطالع كامل دداشته و از قوانين و مقررات ملي 

آيين نامه  46 ةدر استان را بالفاصله اطالع آن سازمان خواهم رساند در غير اينصورت سازمان حق دارد براساس ماد) كاري در هفته

جانـب را بـه شـوراي انتظـامي     جانب اقدام و پرونده ايـن به لغو عضويت ايناجرايي قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان رأساً نسبت 

 .حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايمنادرست را مطالبه نمايد و اظهاريارسال و هرگونه خسارت ناشي از خود

 .ارسال كليه مكاتبات به آدرس ذيل ابالغ شده تلقي مي گردد* 

 :تعريف اقامت غالب

 .روز كامل كاري در هفته به استثناي روز جمعه در استان ساكن باشد حداقل چهار  -1

 .از شهرهاي ديگر بيمه تأمين اجتماعي واريز نگردد -2

 .موده باشدنويزاي كشورهاي ديگر را به ميزان بيش از سه ماه اخذ ن -3

 

: منزل ةآدرس و شمار

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

 :تلفن محل كار ةآدرس و شمار

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

 ............................................... :تلفن همراه

 :مهر و امضاء

 :تـاريخ

 

 

 

 . اين فرم بايد توسط دفاتر اسناد رسمي ثبت گردد *


