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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

 راا  دياا يا ماا ارس و ااا     ................................... ۀدارناا پ ورناناات الاات  م راات لاا  ر   .............................................، اينج ناا  احتراماا ً   

ت واارنانت الات  م را    در ظهار  درج صالح   طراحی ن نظ رت رر لبکت ه ی داخلای اا ف فشا ر  ی   خا اهش ن  ا   د تا ر فارم ئا   نسب  رت 

 ا  ام ن  ين .مهن  ی ك ر

 .............. ن :شماره تلف.............................................................................................................................................. منزل :آدرس *

 ................ن :شماره تلف ...................................................................................................................................... محل كار :آدرس *

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

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

 
  مدارك پيوست عبارتند از  :                                                                               

 تکمیل پروفایل متقاضی در بخش كارتابل اعضاء در سایت سازمان -1

 .بکار پروانه اشتغال اسکن رنگی پشت و روی -2

 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( . -3

 در صورت داشتن اصل مدرک به صورت رنگی اسکن شود. اسکن مدرک كاردانی برای متقاضیانی كه دارای مدرک كارشناسی ناپیوسته می باشند الزامی است.  -4

 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 -5

 (اضافهشته ون  دون هر گونهب كراوات وبدون  –)زمینه سفید  متقاضی جدیدپرسنلی عکس اسکن  -6

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

 طراحی ونظارت خطوط فشار قوی گاز آموزشی گواهینامه مربوط به دورهاسکن رنگی   -8

 سازمان شورای انتظامی واحد   انتظامی از میتکوگواهی فقدان محو اسکن اخذ  -9

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

  خزانه داری كل نزد بانك ملی مـركزی  00040000IR 1004002006001004 شماره  ریال به حساب 111/61 اصل  رسید پرداخت به مبلغ اسکن رنگی  -11

 (بانکها شعب) قابل پرداخت در كلیه .و شهرسازی راهبنام وزارت 

 خواسته شده است. کارتابل اعضاسایر مداركی كه در بخش مربوطه در  -12

 کارتابل اعضاءپرداخت الکترونیکی حق عضویت )های( سالیانه از طریق سایت سازمان بخش  -13

 . نمایدهای اعضا منظور میبه حساب بدهی کارتابل اعضاءمقدار حق عضویت های سالیانه مصوب مجمع عمومی است و سامانه به صورت خودكار میزان آن را محاسبه و در بخش توضیح: 

 
پـس از  .ارائه گردندwww.zanjan-nezam.org در وب سایت سازمان به آدرس کارتابل اعضاءو از طریق بخش  (KB 300كلیۀ اسکن ها باید با كیفیت مناسب )با سایز كمتر از 

حسب الزام ادارۀ کلل  گردد. ه اقدام میبررسی و تأیید مدارک توسط كارشناسان سازمان تأییدیه ای از طریق بخش پیام در كارتابل اعضاء و یا پیامك ارسال و نسبت به پرینت پروان

متقاضـی از طریـق    بایست اصل و کپی مدارك اسکن شده را به سلازمان تحویلل نمایلد.   ینت پروانه برای امضاء، متقاضی میراه و شهرسازی، قبل از ارسال پر
 بخش پیام در كارتابل اعضاء از پرینت پروانه مطلع خواهد شد.

 .پرهيز گردد و تلفنی االمکان از مراجعۀ حضوریحتینجام و سامانه ا پيام های احتمالی از بخشپرسش صدور پروانه اشتغالبا توجه به الکترونیکی بودن كلیۀ مراحل 
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 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

 

تحصـــیلی  دارای مـــدرک ................................شناســـنامه ۀبـــا شـــمار  ......... ...............................جانـــب بدینوســـیله ایـــن     

اظهار می نمایم در استان اقامت غالـب داشـته    ................................فرزند ................................كدملی .................................ۀرشتدر

چهار روز كامـل كـاری   ارم و هرگونه تغییر اقامت غالب )ملی ساختمان و آئین نامه اجرائی آن اطالع كامل دو از قوانین و مقررات 

آیین نامه اجرایی  46 ۀدر هفته( در استان را بالفاصله اطالع آن سازمان خواهم رساند در غیر اینصورت سازمان حق دارد براساس ماد

جانـب را بـه شـورای انتظـامی ارسـال و      جانب اقدام و پرونده اینبت به لغو عضویت اینقانون نظام مهندسی كنترل ساختمان رأساً نس

 حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایم.اظهاری نادرست را مطالبه نماید وهرگونه خسارت ناشی از خود

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

 تعریف اقامت غالب:

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

 از شهرهای دیگر بیمه تأمین اجتماعی واریز نگردد. -2

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

 

آدرس و شمارۀ منزل: 

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

 :كارآدرس و شمارۀ تلفن محل

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

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

 مهر و امضاء:                                         

 تلاریخ:                                                 
 

 

 

 

 

 

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



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 

 بسمه تعالی

 

 تعهدنامه

  اای نمهعضا   اا فم ظ نظا م    ................................فرفناا ....................دارای لا  رپ ملاای................. ..................اينج نا  ........  

...................................... دارناا پ ورنناا پ الاات  م راات كاا ر مهن  اای راات      راات لاا  رپ عضاا ي  ....................خت  ظ ا اات ظ ..... اا 

                         ......ر ين  ااا لت اعاااالم م ااا ارم يااا  نسااا ت  اف ا ت ظ...............................م رخ........................صااا درپ ..................لااا  رپ.......

را در  9/4/0998مااا رخ  20/022/08011ارالغااای رااات لااا  رپ  "نظامنامهههفتار هههااتی رهههفتدرتدهندهههستخاتمنن  هههست هههاه  ا ت "

رن ی رت ن ض ن اعالم و ی  .....اف مرجع ص نر ورنانت الت  م رت ك ر دري ف  ن مط لعت ن  دم............................م رخ.............رنف......

 مف د آظ را ر  د   ن د جت ك مل رع ي  ن  ي ا. مف د آظ متعه  م ش م كل ت

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ           

 مهرامضا و           

 

 

 

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


