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 « صدور صالحیت تدریسدرخواست » 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 م؛باسال

با تقديم مدارك پيـوست .......................................دارنده پروانه اشتغال به شماره   ............................................... ، اينجانباًاحترام     

 اقدام نمايند . پـروانه اشتغال بكاردرج صالحيت تدريس در ظهر  خـواهشمند است دستـور فـرمائـيد نسبت به 

 ...................................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 .                                                 امضاء و تاریخ :

 

  مدارك پيوست عبارتند از  :                                                                               

 .بكار پروانه اشتغال اسكن رنگی پشت و روی -1

 تحصيلی دائم( .آپلود دانشنامه الزامی می باشد اما در تحويل فيزيكی اگر قبال ارائه شده باشد ديگر نياز نمی باشداسكن رنگی اصل دانشنامه كارشناسی. )مدرك  -2

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

 مستقيم(به صورت استعالم آنالين از سامانه سپامک یيات هالقانون ما 181مفاصا حساب مالياتی ) موضوع ماده  اخذ -4

 )عكسی كه قبال ارائه شده آپلود نگردد( با زمينه روشن  و با كيفيت مناسب جديدپرسنلی  عكس اسكن  -5

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

 )اين كاربرگ بايد توسط دفاتر اسناد رسمی مثبوت گردد (   2تكميل  و اسكن فرم خود اظهاری اقامت غالب در استان زنجان . كاربرگ شمارۀ -7

 در رشته های عمران و معماری حيت اجراصال( مربوط به تمديد  HSEايمنی و محيط زيست) ،دوره مبانی  سالمتگواهينامه ارائه  -8

 جهت تمديد پروانه اشتغال در رشته های معماری و شهرسازی "نيمعلول یبرا یشهر یفضا و ساختمانها یساز مناسب " دوره گواهينامه ارائه -9

 (و دفتر فنی سازمان ) مهر و امضا شده توسط متقاضی اخير سال 3ليست گزارش كاركرد اخذ شده از كارتابل اعضا برای  -11

 .توسط واحد صدور پروانه انجام می پذيرد اسكن آن مبنی بر موافقت با درج صالحيت تدريس كه استان صورتجلسه كميته آموزش  -11

ظامنامه ن ضوابط و  در بخش تكميل و اسكن فرم تعهدنامه مربوط به نظامنامه اخالق حرفه ای در مهندسی ساختمان )متن كامل نظامنامه جهت مطالعه در سايت سازمان -12

 درج گرديده است( ها

پرداخت صرفاً از طريق سامانه پرداخت الكترونيک تعرفه های ريال ، خزانه داری كل  بنام وزارت راه و شهرسازی.) 111/511/2رسيد پرداخت به مبلغ  اسكن رنگی  -13

 (. ps://patmak.mrud.irhttبه آدرس الكترونيكی :   پاتمک سامانهمهندسان،معماران تجربی و كاردانها ) 

 ) طبق مصوبه مجمع عمومی ساليانه(بخش مالی_ کارتابل اعضاء ی( ساليانه از طريق سايت سازمان پرداخت الكترونيكی حق عضويت )ها -14

 
 

سايز كمتر از      سب )با  سكن ها بايد با كيفيت منا سپامک    و از طريق  (KB 311كليۀ ا سی و تأييد مدارك  .ارائه گردند  https://spamak.mrud.irآدرس  به  سامانه  پس از برر
د صدور پروانه تائيحسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبل از  گردد. و يا پيامک ارسال می سامانه سپامک   توسط كارشناسان سازمان تأييديه ای از طريق بخش پيام در     

پروانه مطلع خواهد  صدور از  سامانه مذكور متقاضی از طريق بخش پيام در   تحویل نماید.بایست اصل و کپی مدارك اسکن شده را به سازمان      ، متقاضی می اشتغال  
 .ديکن اقدام پروانه یرسان بروز درخواست ثبت بهنسبت   ارينظام در خود کارتابل قیطر از اشتغال پروانه لیفا اخذ از پس لطفا #شد.

  .يز گردداالمکان از مراجعۀ حضوری و تلفنی پرهحتیسامانه انجام و  پيام های احتمالی از بخشپرسش صدور پروانه اشتغالبا توجه به الكترونيكی 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 64مربوط به مادۀ 

 

ــيلــه اينجــانــب       ــنــامــه   ............................... .........بــدينوسـ ــنــاسـ ــمــارۀ شـ ــا شـ ــيلی  ................................ب دارای مــدرك تحصـ

غالب داشته و از  اظهار می نمايم در استان اقامت   ................................فرزند ................................كدملی .................................دررشتۀ 

ــاختمان و آئين نامه اجرائی آن اطالع كامل دارم و هرگونه تغيير اقامت غالب )رهار روز كامل كاری در هفته(  قوانين و مقررات ملی سـ

نظام  آيين نامه اجرايی قانون 41در استان را بالفاصله به اطالع آن سازمان خواهم رساند در غير اينصورت سازمان حق دارد براساس مادۀ      

سارت               سال و هرگونه خ شورای انتظامی ار ضويت اينجانب اقدام و پرونده اينجانب را به  سبت به لغو ع ساً ن ساختمان رأ سی كنترل  مهند

 ناشی از خوداظهاری نادرست را مطالبه نمايد وحق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايم.

 تلقی می گردد.* ضمناً ارسال كليۀ مكاتبات به آدرس ذيل ابالغ شده 

 تعریف اقامت غالب:

 حداقل رهار روزكامل كاری در هفته به استثنای روز جمعه در استان ساكن باشد . -1

 از شهرهای ديگر بيمه تأمين اجتماعی واريز نگردد. -2

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

 

آدرس و شمارۀ منزل: 

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

 كار:آدرس 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

دسی ساختمان نن نظام مه......................................فرزند....................دارای شماره ملی..................................... عضو سازمااینجانب  

ت تتا     پروانتت   استتتتتتان ...........................اتت  شتتتمتتاره عضتتتویتت. ...................................... دارنتتده     مهنتتدستتتی اتت      اشتتت اتت  رتتار 

ستان..............................ادینوسیل  اعالم میدارم       "                         یک نسخ   شماره..........................مورخ........................صادره از ا

ت ا                              خ ندسیییی سیییا ه م قی در  خال فه ای ا حر تار  ف مه ر نا م ظا االغی اتت  شتتتتمتتاره     "ن را در  9/4/0998ورخ م  20/022/08011ا

ضمن ا    ....................مورخ...........روز.......... شت ا  ا  رار دریاف. و مطالع  نمودم و  صدور پروان  ا ندی ا  مفاد آن بعالم پای.....از مرجع 

 م.ا اا دق. و توج  رامل رعای. نمایمفاد آن رمتعهد میشوم رلی  

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ             

 امضا و مهر            

 

 

 

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

 


