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 استان زنجان 

 « المثنی کار هب  اشتغال پروانه صدوردرخواست » 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 ؛باسالم

 .................................................. ۀشمار کارهپروانه اشتغال ب ۀدارند  ................................................. ، اينجانباًاحترام     

ــ ش به    ــتـــــــر  ــــــرما ــــــيد ن  ــش دس ــمند اس ــتغال بصــدور با تقديم مدارك پيـــــــســش نـــــــاتـ   ار المثنیکهپــــــروانه اش

 اقدام نمايند . ................ۀ در پايــ اجرا  نظارت   طراحی، با صالحيش 

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

 .............................تلفن محل کار: هشمار ............................................................................................................... آدرس محل کار : *

 ........................................... شمارۀ تمراه :*

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

 

 

  عبارتند از  :                                                                                الزممدارك 

 .آپلـد دانـنامه الزامی می باشد اما در تحـيل  يزيکی اگر ق ال ارا ه شده باشد ديگر نياز نمی باشددا م()مدرك تحصيلی اسکن رنگی اصل دانـنامه کارشناسی.  -1

  مدرك کاردانی برای متقاضيانی که دارای مدرك کارشناسی ناپيـسته می باشند الزامی اسشاسکن اصل  -2

 ين از سامانه ساام نالصـرت استعالم آم تقيم(به  یيات تالقانـن ما 181اب مالياتی ) مـضـع ماده انذ مفاصا ح  -3

 )عک ی که ق ال ارا ه شده آپلـد نگردد( با زمينه روشن  و با کيفيش مناسب جديدپرسنلی  عکس اسکن  -4

 .شـد در صـرت انذ کارت ملی تـشمند و شناسنامه جديد )صفحه اول و دوم ([ کارت عضـيش و کارت پايان ندمش ) برای آقايان( به صـرت رنگی آپلـد -5

 ( 2ۀکاربرگ شمار)تکميل و اسکن   رم نـداظهاری اقامش غالب در استان زنجان که از طريق د اتر اسناد رسمی ث ش گردد . -1

 اسکن گـاتی  قدان محکـميش انتظامی انذ شده از شـرای انتظامی. -7

 ( 811HSE-7)در رشته تای عمران و معماری اجراصالحيش ( مربـط به تمديد  HSEايمنی و محيط زي ش) ،دوره م انی  سالمش گـاتينامه ارا ه -8

 جهش تمديد پروانه اشتغال در رشته تای معماری و شهرسازی "نيمعلـل یبرا یشهر ی ضا و سانتمانها یساز مناسب " ارا ه دوره -9

 (و د تر سازمان ) مهر و امضا شده تـسط متقاضی انير سال 3لي ش گزارش کارکرد انذ شده از کارتابل اعضا برای  -11

 (متن کامل نظامنامه جهش مطالعه در سايش سازمان درج گرديده اسشتکميل و اسکن  رم تعهدنامه مربـط به نظامنامه انالق حر ه ای در مهندسی سانتمان ) -11

پردانش الکتروني  تعر ه پردانش صر اً از طريق سامانه ريال ، نزانه داری کل  بنام وزارت راه و شهرسازی.) 111/511/2رسيد پردانش به م لغ  اسکن رنگی  -12

 (. https://patmak.mrud.irبه آدرس الکترونيکی :   پاتمک سامانهتای مهندسان،معماران تجربی و کاردانها ) 

 مصـبه مجمع عمـمی ساليانه() ط ق بخش مالی_ کارتابل اعضاء ی( ساليانه از طريق سايش سازمان پردانش الکترونيکی حق عضـيش )تا -13

 
 

ــاام   و از طريق  (KB 311کليۀ اسکن تا بايد با کيفيش مناسب )با سايز کمتر از  ــامانه سـ ــی و تدييد .ارا ه گردند  https://spamak.mrud.irآدرس  به  سـ پس از بررسـ
ائید تحسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبل از    گردد. پيام  ارسال می و يا سامانه ساام    مدارك تـسط کارشناسان سازمان تدييديه ای از طريق بخش پيام در      

 صدور از  امانه مذکـرس متقاضی از طريق بخش پيام در   بایست اصل و کپی مدارك اسکن شده را به سازمان تحویل نماید.     ، متقاضی می صدور پروانه اشتغال   
شد.  شتغال  پروانه لیفا اخذ از پس لطفا #پروانه مطلع نـاتد  سبت    ارینظام در خود کارتابل قیطر از ا ست  ثبت بهن سان  بروز درخوا   اقدام پروانه یر

 #.دیکن

 .رهیز گردداالمکان از مراجعۀ حضوری و تلفنی پحتیسامانه انجام و  پیام تای احتمالی از بخشپرسش صدور پروانه اشتغالبا تـجه به الکترونيکی بـدن کليۀ مراحل 

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

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

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

 

نب                جا له اين ــي مه          ............................... .........بدينـسـ نا ــ ناسـ ــ مارۀ شـ ــ مدرك   ................................با شـ ــيلی دارای  تحصـ

شتۀ  شته     ................................ رزند ................................کدملی .................................درر ستان اقامش غالب دا اظهار می نمايم در ا

غالب )چهار روز کامل کاری در و از قـانين و مقررات ملی سانتمان و آ ين نامه اجرا ی آن اطالع کامل دارم و ترگـنه تغيير اقامش 

آيين نامه اجرايی  41تفته( در استان را بال اصله به اطالع آن سازمان نـاتم رساند در غير اينصـرت سازمان حق دارد براساس مادۀ         

ســال و رقانـن نظام مهندســی کنترل ســانتمان ر ســاً ن ــ ش به لغـ عضـــيش اينجانب اقدام و پرونده اينجانب را به شـــرای انتظامی ا 

 ترگـنه ن ارت ناشی از نـداظهاری نادرسش را مطال ه نمايد وحق ترگـنه اعتراضی را از نـد سلب می نمايم.

 * ضمناً ارسال کليۀ مکات ات به آدرس ذيل ابالغ شده تلقی می گردد.

 تعریف اقامت غالب:

 . حداقل چهار روز کامل کاری در تفته به استثنای روز جمعه در استان ساکن باشد -1

 از شهرتای ديگر بيمه تدمين اجتماعی واريز نگردد. -2

 ويزای کــرتای ديگر را به ميزان بيش از سه ماه انذ ننمـده باشد. -3

 

منزل:  ۀآدرس و شمار

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

 کار:تلفن محل ۀآدرس و شمار

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

 ............................................... تمراه:تلفن 

 مهر و امضاء:                                    

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

 

 

 تعهدنامه

دزمم. نضممس زممازیاا نما  ی  اینجانب ......................................فرزند....................دارای شممرارم ی.......................................   

...................................... دارندم پروندم اشمممن اه ره  ار ی ندزممم. ره          زممماانراا ازمممناا ...........................ره شمممرارم  ضمممسی          

 "                         یک نسخه شرارم..........................یسرخ........................صادرم از ازناا..............................ردینسزی.ه ا ال  ییدار 

فه               تار حر مه رف نا م ظا ندسیییی سیییاخت ا              ن را در  9/4/0998یسرخ   20/022/08011ارالغ. رممه شمممرممارم     "ای اخالقی در مه

شن اه ره  ار دریاف   ....................یسرخ...........روز.......... صدور پروانه ا ضرن ا ال  پای .....از یرجع  بندی ره یفاد    و یطالعه نرسد  و 

 تسجه  ایل ر ای  نراییم.یفاد آا را را دق  و  آا ینع د ییشس   .یه

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ        

 امضا و مهر         

 

 

 

 پروانه اشتغال به کار مهندسیظام مهندسی سانتمان استان زنجان دارای تهعد نامه عضـ سازمان ن 
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(شخص حقیقی)مراحل صدور پروانه اشتغال بکار المثنی 

اعالم مفقودی به سازمان نظام مهندسی طی نامه کتبی-1

(توسط متقاضی)آگهی در دو نوبت در روزنامه رسمی -2

پس از سپری شدن سه ماه

(دسی توسط سازمان نظام مهن)نامه اعالم مفقودی به اداره راه و شهرسازی استان  

(های حقوقیدر خصوص وضعیت عضویت در شرکت)نامه اعالم مفقودی به کلیه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان 

( در خصوص وضعیت محکومیت انتظامی ) و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی 

روز از تاریخ نامه 15پس از سپری شدن 

عدم پاسخ به منزله عدم عضویت می باشد

درخواست صدور پروانه المثنی توسط متقاضی 

( فرم پیوستی )به سازمان  


