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«كار مهندسی هاشتغال بپروانه ارتقاء پایهدرخواست  »  

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    ؛باسالم

 با تقديم مدارك پيـوست خـواهشمند................................... ۀدارنده پروانه اشتغال به شمار .............................................، اينجانب احتراماً   

 اجرا ، نظارت   طراحی،  با صالحيت مهندسیكارهپـروانه اشتغال بارتقاء پايه است دستـور فـرمائـيد نسبت به 

 اقدام نمايند. .............در پايه 

 ...................................تلفن منزل: هشمار ............................................................................................................................. منزل :آدرس *

 .............................تلفن محل كار: هشمار ...................................................................................................................... آدرس محل كار :*

 ................................. شمارۀ همراه :* 

 * الزاماً آدرس و شماره تلفن منزل ، محل کار و موبایل به صورت کامل نوشته شود .                                                      امضاءوتاریخ :

 
  مدارك پيوست عبارتند از  :                                                                               

 .بکار پروانه اشتغال اسکن رنگی پشت و روی -1

 .اسکن رنگی اصل دانشنامه كارشناسی. )مدرك تحصيلی دائم( .آپلود دانشنامه الزامی می باشد  -2

 در صورت داشتن اصل مدرك به صورت رنگی اسکن شود. مدرك كاردانی برای متقاضيانی كه دارای مدرك كارشناسی ناپيوسته می باشند الزامی است.  اصل دانشنامه اسکن -3

 الين از سامانه سپامکنات ها مستقيم(به صورت استعالم آقانون مالي 181موضوع ماده لياتی ) ب مااخذ مفاصا حسا -4

 گردد(نشده آپلود )عکسی كه قبال ارائه  با زمينه روشن  و با كيفيت مناسب جديدپرسنلی  عکس اسکن  -5

 به صورت رنگی آپلود شود. خدمت ) برای آقايان([ كارت عضويت و كارت پايان و شناسنامه جديد )صفحه اول و دوم ( ددر صورت اخذ كارت ملی هوشمن -1

 )اين كاربرگ بايد توسط دفاتر اسناد رسمی مثبوت گردد(  2كاربرگ شمارۀتکميل و اسکن  فرم خوداظهاری اقامت غالب در استان زنجان  -7

 مربوط به دوره های آموزشی های  گواهينامهاسکن رنگی اصل   -8

 (1به  2 ارتقا برای 822كد HSEو  2به  3ارتقا برای  818كد  HSE)در رشته های عمران و معماری صالحيت اجرامربوط به ارتقا گواهينامه ارائه  -9

 (و دفتر فنی سازمان متقاضیشده توسط ) مهر و امضا 1به  2جهت ارتقا اخير  سال  5و  2به  3جهت ارتقا   اخير سال 4ل اعضا برای كاركرد اخذ شده از كارتاب ليست گزارش -11

رج د در بخش ضوابط و نظامنامه ها نظامنامه اخالق حرفه ای در مهندسی ساختمان )متن كامل نظامنامه جهت مطالعه در سايت سازمانتکميل و اسکن فرم تعهدنامه مربوط به  -11

 گرديده است(

از طريق سامانه پرداخت الکترونيک تعرفه های  صرفاً پرداخت).و شهرسازی راهبنام وزارت   خزانه داری كل، ريال  111/115/2 رسيد پرداخت به مبلغ اسکن رنگی  -12

 .( https://patmak.mrud.ir به آدرس الکترونيکی :  پاتمک سامانه) مهندسان،معماران تجربی و كاردانها 

 ) طبق مصوبه مجمع عمومی ساليانه(بخش مالی_  کارتابل اعضاءی( ساليانه از طريق سايت سازمان پرداخت الکترونيکی حق عضويت )ها -13
 
 

پس از بررســی و تیييد مدارك .ارائه گردند  https://spamak.mrud.irآدرس  به  ســامانه ســپامک و از طريق  (KB 311كليۀ اســکن ها بايد با كيفيت مناســب )با ســايز كمتر از 
پروانه دور ص تائيد حسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبل از    گردد. و يا پيامک ارسال می سامانه سپامک   توسط كارشناسان سازمان تیييديه ای از طريق بخش پيام در      

شتغال   ضی می ا سازمان تحویل نماید.      ، متقا شده را به  سکن  صل و کپی مدارك ا ست ا ضی از طريق بخش پيام در   بای روانه مطلع خواهد پ صدور از  سامانه مذكور متقا
 #.ديکن اقدام پروانه یرسان بروز درخواست ثبت به نسبت ارينظام در خود کارتابل قیطر از اشتغال پروانه لیفا اخذ از پس لطفا #شد.

 .رهيز گرددپ و تلفنی االمکان از مراجعۀ حضوریحتیسامانه انجام و  پيام های احتمالی از بخشپرسش صدور پروانه اشتغالبا توجه به الکترونيکی بودن كليۀ مراحل 

https://patmak.mrud.ir/
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 2کاربرگ شمارۀ

 فرم خود اظهاری اقامت غالب در استان زنجان) اشخاص حقيقی(

 آئين نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 64 ۀمربوط به ماد

 

ــيلــه اينجــانــب            ــدينوسـ ــمــار  ......... ...............................ب ــا شـ ــامــه   ۀب ــن ــنــاسـ ــيلی      دارای مــدرك ................................شـ تحصـ

شت در شته و از     ................................فرزند ................................كدملی .................................ۀر ستان اقامت غالب دا اظهار می نمايم در ا

ساختمان و آئين نامه اجرائی آن اطالع كامل د  چهار روز كامل كاری در هفته( در تغيير اقامت غالب )ارم و هرگونه قوانين و مقررات ملی 

صله    ستان را بالفا ساس ماد          به ا سازمان حق دارد برا صورت  ساند در غير اين سازمان خواهم ر آيين نامه اجرايی قانون نظام  41 ۀاطالع آن 

ناشی   ای انتظامی ارسال و هرگونه خسارت  مهندسی كنترل ساختمان رأساً نسبت به لغو عضويت اينجانب اقدام و پرونده اينجانب را به شور      

 حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايم.اظهاری نادرست را مطالبه نمايد واز خود

 مکاتبات به آدرس ذيل ابالغ شده تلقی می گردد. ۀارسال كليضمناً * 

 تعریف اقامت غالب:

 ان ساكن باشد .حداقل چهار روز كامل كاری در هفته به استثنای روز جمعه در است -1

 از شهرهای ديگر بيمه تیمين اجتماعی واريز نگردد. -2

 ويزای كشورهای ديگر را به ميزان بيش از سه ماه اخذ ننموده باشد. -3

 

منزل:  تلفن  آدرس و شمارۀ

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

 :كارآدرس و شمارۀ تلفن محل

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

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

 مهر و امضاء:                                         

 تـاریخ:                                                 
 

 

 

 

 . اگر قبالً تحویل شده باشد، در صورت عدم تغيير آدرس تحویل مجدد ضرورتی ندارد.*این فرم باید توسط دفاتر اسناد رسمی مثبوت گردد
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 تعهدنامه

سازمان نظام    ................................فرزند....................دارای شماره ملی................. ..................اینجانب ........  سا  نمهعضو  ختمان  دسی 

ور   بتتش شتتتتمتتاره عضتتتتویتت  استتتتتتتان ........................... هنتتدستتتتی بتتش       انتتش ...................................... دارنتتده  م تبتتاا بتتش ستتار  اشتتتت

نظامنامه "                         یک نسخش شماره..........................مورخ........................صادره از استان..............................بدینوسیلش اعالم میدارم

 را در 9/4/0998متتورخ  20/022/08011ابتتال تتی بتتش شتتتتتمتتاره    "رفتترتتار  تت فتته  د  متتدستتس خر متت تتنتت  تتتس  تتتامتترتت تتا    

شتباا بش سار دریاف    مطالعش نمودم   ....................مورخ...........ر ز.......... صد ر ور انش ا ضمن اعالم وای   .....از مرجع  بندی بش مفاد آن   

 م.  توجش سامل رعای  نمایمفاد آن را با دق   متعهد میشوم سلیش

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ           

 و مهرامضا             

 

 

 

 پروانه اشتغال به كار مهندسیظام مهندسی ساختمان استان زنجان دارای تهعد نامه عضو سازمان ن 


