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 «مهندسیكارهاشتغال بپروانه خواست تمديدرد»

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 م؛باسال

با تقديم مدارك .................................... ۀشمار کارهدارنده پروانه اشتغال ب  ................................................. جانبن، اياًاحترام     

 اقدام نمايند . ................ۀ در پايــار کهپـروانه اشتغال ب تمديدپيـوست خـواهشمند است دستـور فـرمائـيد نسبت به 

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

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

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

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

 

 

   عبارتند از:                                                                               الزم مدارك 

 اسکن رنگی پشت و روی پروانه اشتغال بکار. -1

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

 . وددر صورت داشتن اصل مدرك به صورت رنگی اسکن شمدرك کاردانی برای متقاضيانی که دارای مدرك کارشناسی ناپيوسته می باشند الزامی است.  اصل دانشنامه اسکن -3

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

 )عکسی که قبال ارائه شده آپلود نگردد( با زمينه روشن  و با کيفيت مناسب جديدپرسنلی  عکس اسکن  -5

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

 )اين کاربرگ بايد توسط دفاتر اسناد رسمی مثبوت گردد (   2ۀفرم خود اظهاری اقامت غالب در استان زنجان . کاربرگ شمارو اسکن تکميل  -7

 در رشته های عمران و معماری صالحيت اجرا( 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 " دورهگواهينامه ارائه  -9

 (و دفتر فنی سازمان ) مهر و امضا شده توسط متقاضیاخيرسال  3ليست گزارش کارکرد اخذ شده از کارتابل اعضا برای  -11

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

 درج گرديده است( نظامنامه ها

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

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

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

 

 
پس از بررســی و تیييد .ارائه گردند  https://spamak.mrud.irآدرس  به  ســامانه ســپامک و از طريق  (KB 311کليۀ اســکن ها بايد با کيفيت مناســب )با ســايز کمتر از  

ائید تحسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبل از    گردد. و يا پيامک ارسال می سامانه سپامک   مدارك توسط کارشناسان سازمان تیييديه ای از طريق بخش پيام در      

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

پرهیز  االمکان از مراجعۀ حضوری و تلفنیحتیسامانه انجام و  پیام بخش های احتمالی ازپرسش صدور پروانه اشتغالبا توجه به الکترونيکی بودن کليۀ مراحل # 

.گردد

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          ............................... .........بدينوسـ نا ــ ناسـ ــ مارۀ شـ ــ ــيلی    ................................با شـ مدرك تحصـ دارای 

شتۀ  ستان اقامت   ................................فرزند ................................کدملی .................................درر شته  اظهار می نمايم در ا غالب دا

و از قوانين و مقررات ملی ساختمان و آئين نامه اجرائی آن اطالع کامل دارم و هرگونه تغيير اقامت غالب )چهار روز کامل کاری در 

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

نظام مهندســی کنترل ســاختمان ر ســاً نســبت به لغو عضــويت اينجانب اقدام و پرونده اينجانب را به شــورای انتظامی ارســال و   قانون

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

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

 تعریف اقامت غالب:

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

 از شهرهای ديگر بيمه تیمين اجتماعی واريز نگردد. -2

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

 

منزل:  ۀآدرس و شمار

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

 کار:ۀ تلفن محلآدرس و شمار

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

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

 مهر و امضاء:                                                 

 تـاریخ:                                                             
 

 

 

 

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

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

ره کار یهنداممم. ره      ه اشمممن ا   ان اممماانران اامممنان ...........................ره شمممرارم و مممزی. ...................................... دارندم  ر          

ردارم            .ه او م ی ردینزامممر نان.............................. رارم..........................یزر.........................رممممادرم از ااممم                          یک نسممم ه     شممم

ندسییی سیییاخت ا                           " فه ای اخالقی در مه تار حر مه رف نا ظام را در  9/4/0998ر. یز  20/022/08011ار غ. رممه شمممرممارم     "ن

شن ا  ره کار دریاف.   ....................یزر............ر ز.......... رد ر  ر انه ا ضرن او م  ای  .....از یرجع  بندی ره یفاد   یطالعه نرزدم   

 م.ا را دق.   تزجه کایل روای. نراییفاد آن ر آن ینعهد یرشزم ک.ره

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ            

 امضا و مهر             

 

 

 

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

 


