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 گازکشیلوله نظارت بر صالحیت پروانه اشتغالصدور درخواست 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

  ؛باسالم

با تقديم مدارك ....................................... ۀپروانه اشتغال به شمار ۀدارند  ............................................... جانب، ايناحتراماً   

 اقدام نمايند .بر لوله کشی گاز  نظارت درج صالحيتپيـوست خـواهشمند است دستـور فـرمائـيد نسبت به 
 ..............ن : شماره تلف.............................................................................................................................................. منزل :آدرس *

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

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

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

 

  عبارتند از  :                                                                                الزممدارك 

 در سايت سازمان ءکارتابل اعضاتکميل پروفايل متقاضی در بخش  -1

 اسکن رنگی پشت و روی پروانه اشتغال بکار. -2

 دانشنامه الزامی می باشد اما در تحويل فيزيکی اگر قبال ارائه شده باشد ديگر نياز نمی باشداسکن رنگی اصل دانشنامه کارشناسی. )مدرك تحصيلی دائم( .آپلود  -3

 در صورت داشتن اصل مدرك به صورت رنگی اسکن شود. اسکن مدرك کاردانی برای متقاضيانی که دارای مدرك کارشناسی ناپيوسته می باشند الزامی است.  -4

 بيه دارايی را آپلود فرماييد(جواقسمت صدور نامه کارتابل خود مراجعه و جهت اخذ معرفی نامه دارايی به ) .ی از اداره دارايیاسکن گواهی اخذ شده مفاصا حساب ماليات -5

  مربوط به صالحيت گاززشی آموۀ گواهی دوراسکن  -6

.معرفی نامه متقاضی به مهندس مربوطه 2. نامه درخوست متقاضی به واحد گاز1شامل :  اسکن مدارك برابر اصل شدۀ موجود در واحدگازرسانی -7

 .تاييديه کارآموزی اخذ شده سازمان به استثناء گزارش های کارورزی .4.جوابيه کارآموزی توسط مهندس3جهت گذراندن کارآموزی

  2ۀکاربرگ شمارفاتر اسناد رسمی ثبت گردد .تکميل و اسکن  فرم خوداظهاری اقامت غالب در استان زنجان که از طريق د -8

 (بدون کراوات و بدون هر گونه  نوشته اضافه –)زمينه سفيد  متقاضی جديدپرسنلی عکس اسکن  -9

 گرديده است(تکميل و اسکن فرم تعهدنامه مربوط به نظامنامه اخالق حرفه ای در مهندسی ساختمان )متن کامل نظامنامه جهت مطالعه در سايت سازمان درج  -11

  خزانه داری کل نزد بانك ملی مـرکزی  00040000IR 1004002006001004 شماره  ريال به حساب 111/61 اصل  رسيد پرداخت به مبلغ اسکن رنگی  -11

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

 ءکارتابل اعضاپرداخت الکترونيکی حق عضويت )های( ساليانه از طريق سايت سازمان بخش  -12

های به حساب بدهی کارتابل اعضاءتوضيح: مقدار حق عضويت های ساليانه مصوب مجمع عمومی است و سامانه به صورت خودکار ميزان آن را محاسبه و در بخش 

 نمايد. اعضا منظور می

 
پـس از بررسـی و تیييـد    .ارائـه گردنـد  www.zanjan-nezam.org در وب سايت سازمان بـه آدرس  کارتابل اعضاءو از طريق بخش  (KB 300کليۀ اسکن ها بايد با کيفيت مناسب )با سايز کمتر از 

حسب  البزام ادارک کبل راه و شهرسبازب، اببل از      گردد. مدارك توسط کارشناسان سازمان تیييديه ای از طريق بخش پيام در کارتابل اعضاء و يا پيامك ارسال و نسبت به پرينت پروانه اقدام می

متقاضی از طريق بخش پيام در کارتابل اعضـاء و يـا پيامـك از پرينـت      بایست اصل و کپی مدارك اسکن شده را به سازمان تحویل نماید.ینت پروانه براب امضاء، متقاضی میارسال پر

 پروانه مطلع خواهد شد.

 .پرهیز گردد و تلفنی االمکان از مراجعۀ حضوربحتیسامانه انجام و  پیام شهای احتمالی از بخپرسش صدورپروانه اشتغال بکاربا توجه به الکترونيکی بودن کليۀ مراحل 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 6کاربرگ شمارک

 فرم خود اظهارب ااامت غال  در استان زنجان) اشخاص حقیقی(

 آئین نامه اجرایی اانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 12 کمربوط به ماد

 

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

غالـب داشـته   اظهار می نمايم در استان اقامت  ................................فرزند ................................کدملی .................................ۀرشتدر

چهار روز کامـل کـاری   ارم و هرگونه تغيير اقامت غالب )و از قوانين و مقررات ملی ساختمان و آئين نامه اجرائی آن اطالع کامل د

آيين نامه اجرايی  46 ۀدر هفته( در استان را بالفاصله اطالع آن سازمان خواهم رساند در غير اينصورت سازمان حق دارد براساس ماد

جانـب را بـه شـورای انتظـامی ارسـال و      جانب اقدام و پرونده اينقانون نظام مهندسی کنترل ساختمان رأساً نسبت به لغو عضويت اين

 حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايم.اظهاری نادرست را مطالبه نمايد وهرگونه خسارت ناشی از خود

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

 تعریف ااامت غال :

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

 از شهرهای ديگر بيمه تیمين اجتماعی واريز نگردد. -2

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

 

آدرس و شمارۀ منزل: 

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

 :کارآدرس و شمارۀ تلفن محل

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

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

 مهر و امضاء:              

 تباریخ:             

 
 

 

 

 

 

 . اگر ابالً تحویل شده باشد، در صورت عدم تغییر آدرس تحویل مجدد ضرورتی ندارد.دفاتر اسناد رسمی مثبوت گردد *این فرم باید توسط
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 تعهدنامه
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 تاریخ            
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 پروانه اشتغال به کار مهندسیظام مهندسی ساختمان استان زنجان دارای تهعد نامه عضو سازمان ن 

 


