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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 « كار مهندسیهاشتغال بپروانه عویضدرخواست ت» 

«صالحیت جدید »   

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

؛باسالم  

ــ س   ............................... ۀپروانه اشتغال به شمار   ۀدارند  ............................................ جانبن، اياحتراماً      با تقديم مدارك پيــ

ـ  هپـروانه اشتغال ب ع يض خـ اهشمند اس  دستـ ر فـرمائـيد نسب  به ت     اجرا  نظارت   طراحی، با صالحي   ........ ۀكار در پايـ

 غييركد از مرتبط به اصلی  اقدام نمايند.تو يا 

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

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

......................................... همراه : ۀشمار*   

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

                                 عبارتند از  :     الزممدارك 

 اسکن رنگی پش  و روی پروانه اشتغال بکار. -1

 می باشدن اصل دانشنامه كارشناسی. )مدرك تحصيلی دائم( آپل د دانشنامه الزامی می باشد اما در تح يل فيزيکی اگر قبال ارائه شده باشد ديگر نيازاسکن رنگی  -2

 . گی اسکن ش دبه ص رت رن در ص رت داشتن اصل مدركمدرك كاردانی برای متقاضيانی كه دارای مدرك كارشناسی ناپي سته می باشند الزامی اس .  اصل دانشنامه اسکن -3

 در ص رت اخذ كارت ملی ه شمند و شناسنامه جديد )صفحه اول و دوم ( به ص رت رنگی آپل د ش د. -4

 (ی را آپل د فرماييدخ د مراجعه و ج ابيه دارايصدور نامه كارتابل جه  اخذ معرفی نامه دارايی به قسم  .)از اداره دارايیدارای اعتبار اسکن گ اهی اخذ شده مفاصا حساب مالياتی  -5

 اسکن كارنامۀ قب لی در آزم ن مقررات ملی ساختمان. -6

 )عکسی كه قبال ارائه شده آپل د نگردد( با زمينه روشن  و با كيفي  مناسب جديدپرسنلی  عکس اسکن  -7

 در رشته های عمران و معماری صالحي  اجرا( مرب ط به تمديد  HSEايمنی و محيط زيس ) ،ارائه دوره مبانی  سالم  -8

 سال ) مهر و امضا شده ت سط متقاضی( 3ليس  گزارش كاركرد اخذ شده از كارتابل اعضا برای  -9

 ( 2ۀكاربرگ شمار)تکميل و اسکن  فرم خ داظهاری اقام  غالب در استان زنجان كه از طريق دفاتر اسناد رسمی ثب  گردد . -11

 نظامنامه اخالق حرفه ای در مهندسی ساختمان )متن كامل نظامنامه جه  مطالعه در ساي  سازمان درج گرديده اس (تکميل و اسکن فرم تعهدنامه مرب ط به  -11

پرداخ  صرفاً از طريق سامانه پرداخ  الکترونيک تعرفه ريال ، خزانه داری كل  بنام وزارت راه و شهرسازی.) 111/511/2رسيد پرداخ  به مبلغ  اسکن رنگی  -12

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

 ) طبق مص به مجمع عم می ساليانه(بخش مالی_ کارتابل اعضاء ی( ساليانه از طريق ساي  سازمان پرداخ  الکترونيکی حق عض ي  )ها -13

 آپلود شود.  JPEG*توضیح: لطفا تمام مدارك ارسالی  با فرمت 

 
سايز كمتر از       سب )با  سکن ها بايد با كيفي  منا ضاء و از طريق بخش  (KB 311كليۀ ا سازمان به آدرس    کارتابل اع ساي   سی و تأييد  .ارائه گردند nezam.org-www.zanjanدر وب  پس از برر

سازمان        سان  شنا سب  به پرين  پروانه اقدام می    مدارك ت سط كار سال و ن سازی، قب    گردد. تأييديه ای از طريق بخش پيام در كارتابل اعضاء و يا پيامک ار شهر سب الزام ادارۀ کل راه و  ل از ح

از پرين  پروانه مطلع  ش پيام در كارتابل اعضاء متقاضی از طريق بخ  بایست اصل و کپی مدارك اسکن شده را به سازمان تحویل نماید.     ارسال پرینت پروانه برای امضاء، متقاضی می   

شتغال بکار   ا توجه به الکترونیکی بودن کلیۀ مراحل خ اهد شــد. سش  صدور پروانه ا  و تلفنی ضوری االمکان از مراجعۀ ححتیسامانه انجام و   پیام های احتمالی از بخشپر

 پرهیز گردد.
 

https://patmak.mrud.ir/
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 2کاربرگ شمارۀ

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

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

 

له اينجانب                ــي نامه         ............................... .........بدين سـ ــ ناسـ ــ مارۀ شـ ــ ــيلی   ................................با شـ دارای مدرك تحصـ

ــتۀ  ــتان اقام  غالب          ................................فرزند  ................................كدملی  .................................دررشـ اظهار می نمايم در اسـ

امل ز كداشـته و از ق انين و مقررات ملی سـاختمان و آئين نامه اجرائی آن اطالک كامل دارم و هرگ نه تغيير اقام  غالب )اهار رو  

آيين  46كاری در هفته( در استان را بالفاصله به اطالک آن سازمان خ اهم رساند در غير اينص رت سازمان حق دارد براساس مادۀ          

نامه اجرايی قان ن نظام مهندسی كنترل ساختمان رأساً نسب  به لغ  عض ي  اينجانب اقدام و پرونده اينجانب را به ش رای انتظامی         

 خسارت ناشی از خ داظهاری نادرس  را مطالبه نمايد وحق هرگ نه اعتراضی را از خ د سلب می نمايم. ارسال و هرگ نه

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

 تعریف اقامت غالب:

 حداقل اهار روز كامل كاری در هفته به استثنای روز جمعه در استان ساكن باشد . -1

 ديگر بيمه تأمين اجتماعی واريز نگردد.از شهرهای  -2

 ويزای كش رهای ديگر را به ميزان بيش از سه ماه اخذ ننم ده باشد. -3

 

منزل:  ۀآدرس و شمار

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

 كار:ۀ تلفن محلآدرس و شمار

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

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

 مهر و امضاء:                                          

 تـاریخ:                                                    
 

 

 

 

 

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

 استان زنجان 

 تعهدنامه

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

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

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

فه ای اخ                تار حر مه رف نا ظام ندسییی سیییاخت ا           ن را در  9/4/0998یسرخ   20/022/08011ارالغ. رممه شمممرممارم     "القی در مه

بندی ره ال  پای.....از یرجع صممدور پروانه اشممن اه ره  ار دریاف  و یهانمه نرسد  و اممر  ا   ....................یسرخ...........روز..........

 یم. ایل ر ای  نرارا را دق  و تسجه یفاد آا  یفاد آا ینم د ییشس   .یه

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ          

 امضا و مهر          

 

 

 

 

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

 استان زنجان 

 اشتغال به کار مهندسیگواهی                                                            (  1)فرم شماره    
  

                            :   ..........................................دارای مدرك تحصيلی .............................. ..................................گ اهی می ش د: خانم/آقای  

 ..................../........../........تا تاريخ:   ................./.........../........از تاريخ:              .................................................... در رشته:  

 كاركه دارای پروانه اشتغال به  شرك  مهندسی مشاور شرك  ساختمانی       سازمان      شهرداری        وزارت       با اين     

   عمران  می باشد و فعالي  آن در رشته :  ...................................... ................شماره: اخذ شده از سازمان نظام مهندسی زنجان به « حق قیشخص » 

 اجرای پروژه ياتاسيسات مکانيکی متمركز اس  در        تاسيسات برقی        شهرسازی       معماری ترافيک     نقشه برداری  

 پروژه های ساختمانی زيرهمکاری داشته اند:

 رديف

 نام پروژه

 

 آدرس پروژه

  مشخصات پروژه

نوع مسئولیت در 

 پروژه

 مدت اشتغال در پروژه

نوع 

 سازه

تعداد 

 طبقات

زی

 ربنا

 تا تاریخ از تاریخ به ماه

1 ...........................................      …/…/… …/…/… 

2 ............................................      …/…/… …/…/… 

3 ...........................................      …/…/… …/…/… 

4 ...........................................      …/…/… …/…/… 

5 ............................................      …/…/… …/…/… 

 
 

 :امضاء سرپرست واحد فنی مؤسسه 

 ص رت مشاهده خالف واقع،درداند صح  مراتب ف ق را می پذيرد و وزارت مسکن وشهرسازی را مجاز می  سسه،مؤاين   

 مهر مؤسسه: امضاء مدیر و        اقدامهای الزم قان نی به عمل آورد.

 امضاء(:)مهروزنجان سوی دفترفنی سازمان نظام مهندسی از مویدانامضاء محل تأیید *
 

آيين نامه قان ن اجرايی قان ن نظام مهندسی و كنترل ساختمان هستند از  6ۀكه دارای سابقه كار دريکی از م سسأت م ض ک مادضيان درياف  پروانه متقا 

 .استفاده نمايند 2 ۀشمارفرم م سسات م ض ک ماده ف ق از گ اهی اشتغال به كار و متقاضيان فاقد سابقه كار در 1شماره فرم  كار گ اهی اشتغال به
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 گواهی اشتغال به کار مهندسی                                                      ( 2) فرم شماره     )    
  

                            ..........................................دارای مدرك تحصيلی :    .....................................................گ اهی می ش د : خانم /آقای  

 

 ..................../........../........تا تاريخ:  ... ............../.........../........از تاريخ :           .........................................در رشته :  

 

 در زمينه اجرای پروژه يا پروژه های ساختمانی زير :

ف
ردي

 

 نام پروژه

 
  مشخصات پروژه

نوع مسئولیت در 

 پروژه

 مدت اشتغال در پروژه
نام و نام خانوادگی 

 موید

 آدرس پروژه
نوع 

 سازه

تعداد 

 طبقات
 سمت موید تا تاریخ تاریخاز  به ماه زیربنا

1 ...........................................      …/…/… …/…/… 

 

2 ............................................      …/…/… …/…/… 

 

3 ...........................................      …/…/… …/…/… 

 

4 ...........................................      …/…/… …/…/… 

 

5 ...........................................      …/…/… …/…/… 

 

 
                                1-  -------------------                                                                                                          --------- 

 سی ساختمان استان : با اين جانبان :                                                                                       كه عض  سازمان نظام مهند
                        2- ------------------                                                                                                             --------- 

                                                      1- --------------------- 
 و بيش از ده سال سابقه كاردرحرفه مهندسی می باشيم، همکاری داشته اند.    كار مهندسی شمارۀ :                                 ودارای پروانه اشتغال به     

                                                       2- ---------------------   
ف واقع، اقدامهای الزم قان نی به عمل اين گ اهی، با يقين به صح  مندرجات آن م رد تأييد می باشد و وزارت راه وشهرسازی مجازاس  در ص رت مشاهده خال

 آورد.

          -------------------------: نام ونام خان ادگی                              ------------------------:  نام و نام خان ادگی 

 ------------------:  در سازمان نظام مهندسیشماره عض ي                      -----------------: شماره عض ي  در سازمان نظام مهندسی

 :مهر وامضاء :                                                                                                      مهر و امضاء        

 امضاء(:سوی دفترفنی سازمان نظام مهندسی زنجان)مهرو امضاء مویدان از*محل تأیید 

 

 


