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«كار مهندسی هاشتغال بپروانه ارتقاء پایهدرخواست  »  

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    ؛باسالم

با تقديم مدارك پيـوست خـواهشمند ................................... ۀدارنده پروانه اشتغال به شمار .............................................، اينجانب احتراماً   

 اجــرا ، نظــار    طراحــ ،  بــا حــالحيت  مهندســ كارهپـــروانه اشــتغال بــ  ارتقــاپ پايــه  اســت دستـــور اـرما ـــيد ن ــ ت بــه     

 اقدام نمايند. .............در پايه 

 .............................................................................................................................. تلفن منزل : هآدرس و شمار*

 ............................................................................................................................ تلفن محل كار :ه آدرس و شمار*

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

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

 
  مدارك پيوست عبارتند از  :                                                                               

 .بکار پروانه اشتغال اسکن رنگ  پشت و روی -1

 تحصيل  دا م( .آپلود دانشنامه الزام  م  باشد اما در تحويل ايزيک  اگر ق ال ارا ه شده باشد ديگر نياز نم  باشد اسکن رنگ  احل دانشنامه كارشناس . )مدرك -2

 در حور  داشتن احل مدرك به حور  رنگ  اسکن شود. اسکن مدرك كاردان  برای متقاضيان  كه دارای مدرك كارشناس  ناپيوسته م  باشند الزام  است.  -3

 خود مراجعه و جوابيه داراي  را آپلود ارماييد( حدور نامه كارتابل جهت اخذ معرا  نامه داراي  به ق مت.)شده مفاحا ح اب ماليات  از اداره داراي اسکن گواه  اخذ  -4

 )عک   كه ق ال ارا ه نشده آپلود گردد(بو با زمينه روشن و با كيفيت مناس رسنل  بروز، پعکس اسکن  -5

 و شناسنامه جديد )حفحه اول و دوم ( به حور  رنگ  آپلود شود. در حور  اخذ كار  مل  هوشمند -6

 لي ت گزارش كاركرد اخذ شده از كارتابل اعضاپ -7

 )اين كاربرگ بايد توسط دااتر اسناد رسم  مث و  گردد(  2كاربرگ شمارۀتکميل و اسکن  ارم خوداظهاری اقامت غالب در استان زنجان  -8

 دوره های آموزش گواهينامه مربوط به اسکن رنگ  احل   -9

 گرديده است(تکميل و اسکن ارم تعهدنامه مربوط به نظامنامه اخالق حراه ای در مهندس  ساختمان )متن كامل نظامنامه جهت مطالعه در سايت سازمان درج  -11

بنام وزار   خزانه داری كل  IR 00040000 1004002006001004   ش ا به شماره ح اب ريال  111/61 رسيد پرداخت به م لغ  احلاسکن رنگ  از روی  -11

 .(هاي  كه دارای ح اب بانک  م  باشيدشعب بانك  ۀو شهرسازی ) قابل پرداخت در كلي راه

 کارتابل اعضاءپرداخت الکترونيک  حق عضويت )های( ساليانه از طريق سايت سازمان بخش  -12

های به ح اب بده  کارتابل اعضاء  خودكار ميزان آن را محاس ه و در بخش توضيح: مقدار حق عضويت های ساليانه مصوب مجمع عموم  است و سامانه به حور

 نمايد. اعضا منظور م 

 

ارا ـه  www.zanjan-nezam.org در وب سـايت سـازمان بـه آدرس    کارتابل اعضااء و از طريق بخـش   (KB 300كليۀ اسکن ها بايد با كيفيت مناسب )با سايز كمتر از 
گـردد.  مدارك توسط كارشناسان سازمان تأييديه ای از طريق بخش پيام در كارتابل اعضاپ و يا پيامك ارسال و ن  ت به پرينت پروانه اقـدام مـ   پس از بررس  و تأييد .گردند

بایست اصل و کپی مدارك اسکن شده را باه ساازمان   حسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبل از ارسال پرینت پروانه برای امضاء، متقاضی می
 متقاض  از طريق بخش پيام در كارتابل اعضاپ از پرينت پروانه مطلع خواهد شد. ویل نماید.تح

 .پرهيز گردد و تلفنی االمکان از مراجعۀ حضوریحتیسامانه انجام و  پيام های احتمال  از بخشپرسش حدور پروانه اشتغالبا توجه به الکترونيک  بودن كليۀ مراحل 
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 6کاربرگ شمارۀ

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

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

 

تحصـــيل   دارای مـــدرك ................................شناســـنامه ۀبـــا شـــمار  ......... ...............................جانـــب بدينوســـيله ايـــن     

اظهار م  نمايم در استان اقامت غالـب داشـته    ................................ارزند ................................كدمل  .................................ۀرشتدر

ز كامـل كـاری   چهار روارم و هرگونه تغيير اقامت غالب )و از قوانين و مقررا  مل  ساختمان و آ ين نامه اجرا   آن اطالع كامل د

آيين نامه اجراي   46 ۀدر هفته( در استان را بالااحله اطالع آن سازمان خواهم رساند در غير اينصور  سازمان حق دارد براساس ماد

جانـب را بـه شـورای انتظـام  ارسـال و      جانب اقدام و پرونده اينقانون نظام مهندس  كنترل ساختمان رأساً ن  ت به لغو عضويت اين

 حق هرگونه اعتراض  را از خود سلب م  نمايم.اظهاری نادرست را مطال ه نمايد وخ ار  ناش  از خودهرگونه 

 مکات ا  به آدرس ذيل ابالغ شده تلق  م  گردد. ۀ* ارسال كلي

 تعریف اقامت غالب:

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

 بيمه تأمين اجتماع  واريز نگردد.از شهرهای ديگر  -2

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

 

آدرس و شمارۀ منزل: 

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

 :كارآدرس و شمارۀ تلفن محل

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

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

 مهر و امضاء:                                         

 تااریخ:                                                 
 

 

 

 

 

 

 تغيير 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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 تعهدنامه

.ابب..ن.هعضب .ابباز.اظ.ن با ....................................فرزنبب.....................رایاش.ابهایل...بب.....................................اینجانب .......... 

.......................................راینبب.ل.وردنبب.ل.ااببت اا.بببش.سببای..هن.ابب..بببش.....بببش.اببهایل.عضبب ی .ختهاظ.ااببتاظ............................اببا

.........................یببببخ.ن بببب ش..اهایل........................... یخ........................صبببباریل.از.ااتاظ..............................ب.ین ابببب .ش.اعبببب  .. بببب.ای ..

یا.ری..9/4/0998.ببب یخ..20/022/08011اب غببب..ببببش.ابببهایل.."فتایتاخالقهههرتماتمسن سهههرتسهههاخ  ا نظامنامهههفتار هههاات  رههه."

بنب.ش.ببش...د.ضبه .اعب  .وباش..........از..رجع.ص.دی.وردانش.اات اا.بش.سای.رییاف .د..طالعش.نه ر ..................... یخ...........یدز..........

..فار.آظ.یا.با.رق .د.ت جش.سا.ل.یعای .نهای م...فار.آظ..تعه... ش  .س. ش

.

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ      

 امضا و مهر

 

 

 

 پروانه اشتغال به كار مهندس ظام مهندس  ساختمان استان زنجان دارای تهعد نامه عضو سازمان ن 


