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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  ............................................ جانب، ايناحتراماً      با تقديم مدارك پيــ

اجرا  نظارت   طراحی، با صالحي   ........ ۀكار در پايــهپـروانه اشتغال بع يض خــ اشممدد اس  دستـ ر ــرماــيد نبت  به ت 

 تغييركد از مرتتط به اصلی  اقدام نمايدد.و يا 

 ...................................تلفن مدزل: هشمار .......................................................................................................................... مدزل :آدرس  *

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

......................................... شمراه : ۀشمار*   

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

                                 عبارتند از  :     الزممدارك 

 اسکن رنگی پم  و روی پروانه اشتغال بکار. -1

 می باشدن اصل دانمدامه كارشداسی. )مدرك تحصيلی داـم( آپل د دانمدامه الزامی می باشد اما در تح يل ـيزيکی اگر قتال اراـه 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 كارشداسی ناپي سته می باشدد الزامی اس .  اصل دانمدامه اسکن -3

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

 ماييد(خ د مراجعه و ج ابيه دارايی را آپل د ـرصدور نامه كارتابل جه  اخذ معرـی نامه دارايی به قبم  .)اسکن گ اشی اخذ شده مفاصا حباب مالياتی از اداره دارايی -5

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

 )عکبی كه قتال اراـه شده آپل د نگردد( با زميده روشن  و با كيفي  مداسب جديدپرسدلی  عکس اسکن  -7

 در رشته شای عمران و معماری صالحي  اجرا( مرب ط به تمديد  HSEايمدی و محيط زيب ) ،اراـه دوره متانی  سالم  -8

 سال  3ليب  گزارش كاركرد اخذ شده از كارتابل اعضا برای  -9

 ( 2ۀكاربرگ شمار)تکميل و اسکن  ـرم خ داظهاری اقام  غالب در استان زنجان كه از طريق دـاتر اسداد رسمی ثت  گردد . -11

 نظامدامه جه  مطالعه در ساي  سازمان درج گرديده اس (تکميل و اسکن ـرم تعهدنامه مرب ط به نظامدامه اخالق حرـه ای در مهددسی ساختمان )متن كامل  -11

و  راهبدام وزارت   خزانه داری كل IR 00040000 1004002006001004   شتا حباب  شمارهريال به  111/61 رسيد پرداخ  به متلغ اصل اسکن رنگی  -12

 ( بانک شايی كه دارای حباب بانکی می باشيد) قابل پرداخ  در كليه شعب .شهرسازی

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

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

 
پس از بررسی و تأييد .اراـه گردند nezam.org-www.zanjanدر وب سـاي  سازمان به آدرس  اعضاءکارتابل و از طريق بخش  (KB 311كليۀ اسـکن شا بايد با كيفي  مداسـب )با سـايز كمتر از    

ل از حسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبگردد. مدارك ت سـط كارشـداسـان سـازمان تأييديه ای از طريق بخش پيام در كارتابل اعضـاا و يا پيامک ارسال و نبت  به پريد  پروانه اقدام می     

ز پريد  پروانه مطلع ا متقاضی از طريق بخش پيام در كارتابل اعضاا بایست اصل و کپی مدارك اسکن شده را به سازمان تحویل نماید.ال پرینت پروانه برای امضاء، متقاضی میارس

 و تلفنی ضوریاالمکان از مراجعۀ ححتیسدامانه انجام و   پیام های احتمالی از بخشپرسدش  صددور پروانه اشدتلال بکار  ا توجه به الکترونیکی بودن کلیۀ مراحل خ اشد شـد. 

 پرهیز گردد.
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 6کاربرگ شمارۀ

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

 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 12 ۀمربوط به ماد

 

ــيلـه اين        ــمـار   ......... ...............................جـانـب   بـديد سـ ــدامه  ۀبـا شـ ــداسـ ــيلی  دارای مدرك ................................شـ تحصـ

ــتـ در ــتان اقام   ................................ـرزند ................................كـدملی  .................................ۀرشـ غالب اظهار می نمايم در اسـ

ل چهار روز كامارم و شرگ نه تغيير اقام  غالب )داشـته و از ق انين و مقررات ملی ساختمان و آـين نامه اجراـی آن اطال  كامل د 

آيين نامه  46 ۀكاری در شفته( در استان را بالـاصله اطال  آن سازمان خ اشم رساند در غير ايدص رت سازمان حق دارد براساس ماد

ظامی جانب را به ش رای انتجانب اقدام و پرونده اينام مهددسـی كدترل سـاختمان راسـاً نبت  به لغ  عض ي  اين   اجرايی قان ن نظ

 حق شرگ نه اعتراضی را از خ د سلب می نمايم.اظهاری نادرس  را مطالته نمايد وارسال و شرگ نه خبارت ناشی از خ د

 گردد. مکاتتات به آدرس ذيل ابالغ شده تلقی می ۀ* ارسال كلي

 تعریف اقامت غالب:

 حداقل چهار روز كامل كاری در شفته به استثدای روز جمعه در استان ساكن باشد . -1

 از شهرشای ديگر بيمه تأمين اجتماعی واريز نگردد. -2

 ويزای كم رشای ديگر را به ميزان بيش از سه ماه اخذ ندم ده باشد. -3

 

مدزل:  ۀآدرس و شمار

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

 كار:ۀ تلفن محلآدرس و شمار

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

 ............................................... تلفن شمراه:

 مهر و امضاء:                                          

 تداریخ:                                                    
 

 

 

 

 

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

 استان زنجان 

 تعهدنامه

دامم. نن نظام یه......................................فرزند....................دارای شممرارم ی....................................... و ممز اممازیا اینجانب  

  کار یهنداممم. ه  اشمممن ا  ه پروان اممماانرمان اامممنان ...........................ه  شمممرارم و مممزی. ...................................... دارندم    

 "                         یک نسخ  شرارم..........................یزرخ........................صادرم از اانان..............................هدینزای.  اوالم ییدارم

تن ااختاامتتااامد  ام تتتتتتتت را در  9/4/0998رخ یز 20/022/08011اهالغ. همم  شمممرممارم   "نظامناامنافتار امات ارافتالقتالدر متنا

هندی ه  .....از یرجع صممدور پروان  اشممن ا  ه  کار دریاف. و یهانم  نرزدم و اممر  اوالم پای ....................یزرخ...........روز..........

 یم.را ها دق. و تزج  کایل روای. نرایفاد آن  یفاد آن ینمهد ییشزم ک.ی 

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ          

 امضا و مهر          

 

 

 

 

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

 استان زنجان 

 گواهی اشتلال به کار مهندسی                                                           (  4)فرم شماره    
  

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

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

 كاركه دارای پروانه اشتغال به  شرك  مهددسی مماور شرك  ساختمانی       سازمان      شهرداری        وزارت       با اين     

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

 اجرای پروژه ياتاسيبات مکانيکی متمركز اس  در        تاسيبات برقی        شهرسازی       معماری تراـيک     نقمه برداری  

 داشته اند:پروژه شای ساختمانی زيرشمکاری 

 رديف

 نام پروژه

 

 آدرس پروژه

  مشخصات پروژه

نوع مسئولیت در 

 پروژه

 مدت اشتلال 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 مماشده خالف واقع،درداند صح  مراتب ـ ق را می پذيرد و وزارت مبکن وشهرسازی را مجاز می  سبه،مؤاين   

 امضاء مدیر و مهر مؤسسه:        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 مهددسی و كدترل ساختمان شبتدد از  6ۀكه دارای سابقه كار دريکی از م سبأت م ض   مادضيان درياـ  پروانه متقا 

 .استفاده نمايدد 2 ۀشمارـرم م سبات م ض   ماده ـ ق از گ اشی اشتغال به كار و متقاضيان ـاقد سابقه كار در 1شماره ـرم  كار گ اشی اشتغال به
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 گواهی اشتلال به کار مهندسی                                                      ( 6) فرم شماره     )    
  

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

 

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

 

 در زميده اجرای پروژه يا پروژه شای ساختمانی زير :

ف
ردي

 

 نام پروژه

 
  مشخصات پروژه

نوع مسئولیت در 

 پروژه

 مدت اشتلال 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-  -------------------                                                                                                          --------- 

  كه عض  سازمان نظام مهددسی ساختمان استان :            با اين جانتان :                                                                           
                        2- ------------------                                                                                                             --------- 

                                                      1- --------------------- 
 می باشيم، شمکاری داشته اند. حرـه مهددسیو بيش از ده سال سابقه كاردر    شمارۀ :                                 كار مهددسی ودارای پروانه اشتغال به     

                                                       2- ---------------------   
، اقدامهای الزم قان نی به عمل وشهرسازی مجازاس  در ص رت مماشده خالف واقع راه ييد می باشد و وزارتا يقين به صح  مددرجات آن م رد تأ، باين گ اشی

 آورد.

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

 ------------------:شماره عض ي  در سازمان نظام مهددسی                      -----------------: شماره عض ي  در سازمان نظام مهددسی

 مهر و امضاا:                  مهر وامضاا :                                                                                            

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

 

 


