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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

« درج صالحیت طراحی و نظارت بر شبکه های داخلی گاز فشارقویدرخواست »    

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    ؛باسالم

 شا تقديم مدارك پيتتتتتتت  تتت      ................................... ۀدارنده پروانه اشتتتت اه شه شتتت ار        .............................................، اينجانب   احتراما     

ه  اه شپتتتروانه اشت در ظهر درج صالحي  طراحی و نظارت شر ش که مای داخلی گاز انارق یختتت امن ند ا   د تتتت ر اتتترماستتتيد ن    شه  

 اقدام ن ايند.مهند ی كار

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

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

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

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

 
  مدارك پيوست عبارتند از  :                                                                               

 .بکار پروانه اشتغال اسکن رنگی پشت و روی -1

 آپلود دانشنامه الزامی می باشد اما در تحویل فیزیکی اگر قبال ارائه شده باشد دیگر نیاز نمی باشداسکن رنگی اصل دانشنامه كارشناسی. )مدرک تحصیلی دائم( . -2

 صورت داشتن اصل مدرک به صورت رنگی اسکن شود. در اسکن مدرک كاردانی برای متقاضیانی كه دارای مدرک كارشناسی ناپیوسته می باشند الزامی است.  -3

 جوابیه دارایی را آپلود فرمایید(قسمت صدور نامه كارتابل خود مراجعه و جهت اخذ معرفی نامه دارایی به .)اسکن گواهی اخذ شده مفاصا حساب مالیاتی از اداره دارایی -4

 كه قبال ارائه شده آپلود نگردد()عکسی  با زمینه روشن  و با كیفیت مناسب جدیدپرسنلی  عکس اسکن  -5

 در صورت اخذ كارت ملی هوشمند و شناسنامه جدید )صفحه اول و دوم ( به صورت رنگی آپلود شود. -6

 )این كاربرگ باید توسط دفاتر اسناد رسمی مثبوت گردد(  2كاربرگ شمارۀتکمیل و اسکن  فرم خوداظهاری اقامت غالب در استان زنجان  -7

 سال  3خذ شده از كارتابل اعضا برای لیست گزارش كاركرد ا -8

 طراحی ونظارت خطوط فشار قوی گاز آموزشی گواهینامه مربوط به دورهاسکن رنگی   -9

 ارائه گواهی فقدان  محکومیت شورای انتظامی )از واحد شورای انتظامی سازمان( -11

 (متن كامل نظامنامه جهت مطالعه در سایت سازمان درج گردیده است)تکمیل و اسکن فرم تعهدنامه مربوط به نظامنامه اخالق حرفه ای در مهندسی ساختمان  -11

به مبل       اسککککن رنگی  -12 خت  ید پردا ماره       111/511/2اصککککل رسککک به شککک یال  با   ر ناسککککه واریز       IR 00040000 1004002006001004شککک ماره شککک با شککک

خت از         349136382141121111136312119111 نام وزارت راه و شکککهرسککککازی.)پردا كل  ب نه داری  های           خزا فه  یر تعر خت الکترون نه پردا ما طریق سککککا

 مهندسان،معماران تجربی و كاردانها ) پاتمر(

 ) طبق مصوبه مجمع عمومی سالیانه(بخش مالی_ کارتابل اعضاء ی( سالیانه از طریق سایت سازمان پرداخت الکترونیکی حق عضویت )ها -13

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

 

 
 

ارائه  nezam.org-www.zanjanدر وب سککایت سککازمان به آدرس کارتابل اعضااء و از طریق بخش  (KB 311كلیۀ اسکککن ها باید با كیفیت مناسککب )با سککایز كمتر از  
سال           .گردند ضاء و یا پیامر ار سازمان تأییدیه ای از طریق بخش پیام در كارتابل اع سان  شنا سط كار سی و تأیید مدارک تو سبت به پرینت پروانه اقد  پس از برر گردد. ام میو ن

ضی می         ضاء، متقا سال پرینت پروانه برای ام سازی، قبل از ار شهر سب الزام ادارۀ کل راه و  سازمان       ح شده را به  سکن  صل و کپی مدارك ا ست ا بای
 متقاضی از طریق بخش پیام در كارتابل اعضاء از پرینت پروانه مطلع خواهد شد. تحویل نماید.

 .پرهيز گردد لفنیو ت االمکان از مراجعۀ حضوریحتیسامانه انجام و  پيام های احتمالی از بخشپرسش صدور پروانه اشتغالبا توجه به الکترونیکی بودن كلیۀ مراحل 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 

 

 6کاربرگ شمارۀ

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

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

 

له این         نب    بدینوسکککی مار     ......... ...............................جا مه       ۀبا شککک نا ناسککک مدرک  ................................شککک تحصکککیلی  دارای 

شته    ................................فرزند ................................كدملی .................................ۀرشت در ستان اقامت غالب دا اظهار می نمایم در ا

چهار روز كامل كاری     ارم و هرگونه تغییر اقامت غالب )     و از قوانین و مقررات ملی سکککاختمان و آئین نامه اجرائی آن اطالا كامل د     

آیین نامه اجرایی  46 ۀله اطالا آن سازمان خواهم رساند در غیر اینصورت سازمان حق دارد براساس ماد     در هفته( در استان را بالفاص  

ضویت این          سبت به لغو ع ساً ن ساختمان رأ سی كنترل  سال   جانب اقدام و پرونده اینقانون نظام مهند شورای انتظامی ار و  جانب را به 

 حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایم.ه نماید واظهاری نادرست را مطالبهرگونه خسارت ناشی از خود

 مکاتبات به آدرس ذیل ابالغ شده تلقی می گردد. ۀ* ارسال كلی

 تعریف اقامت غالب:

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

 از شهرهای دیگر بیمه تأمین اجتماعی واریز نگردد. -2

 كشورهای دیگر را به میزان بیش از سه ماه اخذ ننموده باشد.ویزای  -3

 

منزل: تلفن آدرس و شمارۀ 

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

 :كارآدرس و شمارۀ تلفن محل

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

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

 مهر و امضاء:                                         

 تااریخ:                                                 
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 استان زنجان 

 . 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

د تتی نمهعضتت   تتازماا نظام   ................................ارزند....................دارای شتت اره ملی...................................اينجانب ........ 

 تتتی شه  ...................................... دارنده پرونده اشتتتت اه شه كار مهند         شه شتتت اره عضتتت ي     ....................خت اا ا تتتتاا .....    تتتا

تاا...................... .........م رخ........................صتتتادره ..............شتتت اره...........  يس ن تتت ه        از ا تتت يدارم  له اعالم م شدين  تتتي ......                         

ندسییی سیییاخت ا                           " فه ای اخالقی در مه تار حر مه رف نا ظام  را در  9/4/0998م رخ   20/022/08011اشالغی شتته شتتت تتاره     "ن

شت اه شه كار درياا  و مطالعه ن  دم   ....................م رخ.... .......روز...... صدور پروانه ا ض ن اعالم پای   .....از مرجع  شندی شه مفاد و 

 مفاد آا را شا دق  و ت جه كامل رعاي  ن اييم. آا متعهد مين م كليه

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ            

 مهرامضا و           

 

 

 

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


