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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 صالحیت نظارت بر ساخت و سازهای روستاییدرخواست 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 باسالم؛
بها قدهديم مهدار     ..................................... ۀپروانه اشتغال بهه شهرار   ۀدارند  ................................................. جانب ، ايناحتراماً     

 اقدام نرايند . كارهپهروانه اشتغال بدرج صالحيت نظام فنی روستايی در پيهوست خهواهشرند است دستهور فهرمائهيد نسبت به 

 .................................................................................................................................. آدرس و شراره قلفن منزل :

 .............................................................................................................................. آدرس و شراره قلفن محل كار :

 ......................................... هرراه :شراره 

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

 

  مدارك پيوست عبارتند از  :                                                                               

 قکريل پروفايل متداضی در بخش كارقابل اعضا در سايت سازمان -1

 اسکن رنگی پشت و روی پروانه اشتغال بکار. -2

 پلود دانشنامه الزامی می باشد اما در قحويل فيزيکی اگر قبال ارائه شده باشد ديگر نياز نری باشداسکن رنگی اصل دانشنامه كارشناسی. )مدر  قحصيلی دائم( .آ -3

 در صورت داشتن اصل مدر  به صورت رنگی اسکن شود. اسکن مدر  كاردانی برای متداضيانی كه دارای مدر  كارشناسی ناپيوسته می باشند الزامی است.  -4

 مراجعه و جوابيه دارايی را آپلود فرماييد(دبيرخانه سازمان جهت اخذ معرفی نامه دارايی به .)الياقی از اداره دارايیاسکن گواهی اخذ شده مفاصا حساب م -5

 )عکسی كه قبال ارائه نشده آپلود گردد( متداضی جديدپرسنلی عکس اسکن  -6

 )اين كاربرگ بايد قوسط دفاقر اسناد رسری مثبوت گردد (   2قکريل  و اسکن فرم خود اظهاری اقامت غالب در استان زنجان . كاربرگ شرارۀ -7

 ی پذيردقوسط واحد صدور پروانه انجام ماسکن آن كه  نامه اداره بنياد مسکن اندالب اسالمی استان زنجان مبنی بر اخذ صالحيت نظام فنی روستايیپيگيری  -8

 گرديده است(قکريل و اسکن فرم قعهدنامه مربوط به نظامنامه اخالق حرفه ای در مهندسی ساختران )متن كامل نظامنامه جهت مطالعه در سايت سازمان درج  -9

و  راهخزانه داری كل نزد بانك ملی مهركزی  بنام وزارت  1004002006001004ريال به حساب  111/61 رسيد پرداخت به مبلغ  اصلاسکن رنگی از روی  -11

 .شعب بانك ملی ( ۀشهرسازی ) قابل پرداخت در كلي

 کارتابل اعضاپرداخت الکترونيکی حق عضويت )های( ساليانه از طريق سايت سازمان بخش  -11

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

های به حساب بدهی کارتابل اعضاءقوضيح: مددار حق عضويت های ساليانه مصوب مجرع عرومی است و سامانه به صورت خودكار ميزان آن را محاسبه و در بخش 

 نرايد. اعضا منظور می

 

پس از بررسی و قأييد .ارائه گردند  nezam.org-www.zanjanدر وب سايت سازمان به آدرس  کارتابل اعضاءو از طريق بخش  (KB 300كليۀ اسکن ها بايد با كيفيت مناسب )با سايز كرتر از 

الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبل از  حسبگردد. مدار  قوسط كارشناسان سازمان قأييديه ای از طريق بخش پيام در كارقابل اعضاء و يا پيامك ارسال و نسبت به پرينت پروانه اقدام می

متداضی از طريق بخش پيام در كارقابل اعضاء و يا پيامك از پرينت پروانه مطلع  بایست اصل مدارك اسکن شده را به سازمان تحویل نماید.ارسال پرینت پروانه برای امضاء، متقاضی می

 خواهد شد.

 پرهيز گردد. و تلفنی االمکان از مراجعۀ حضوریحتی سامانه انجام و پيام های احترالی از بخشپرسش روانه اشتغال بکارصدورپ با قوجه به الکترونيکی بودن كليۀ مراحل

 

 

http://www.zanjan-nezam.org/
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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

 

قحصهههيلی  دارای مهههدر  ................................شناسهههنامه ۀبههها شهههرار  ......... ...............................جانهههب بدينوسهههيله ايهههن     

نرايم در استان اقامت غالهب داشهته   اظهار می  ................................فرزند ................................كدملی .................................ۀرشتدر

چهار روز كامهل كهاری   ارم و هرگونه قغيير اقامت غالب )و از قوانين و مدررات ملی ساختران و آئين نامه اجرائی آن اطالع كامل د

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

جانهب را بهه شهورای انتظهامی ارسهال و      جانب اقدام و پرونده اينقانون نظام مهندسی كنترل ساختران رأساً نسبت به لغو عضويت اين

 حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نرايم.اظهاری نادرست را مطالبه نرايد وهرگونه خسارت ناشی از خود

 ذيل ابالغ شده قلدی می گردد.مکاقبات به آدرس * ارسال كليۀ 

 تعریف اقامت غالب:

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

 از شهرهای ديگر بيره قأمين اجتراعی واريز نگردد. -2

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

 

آدرس و شرارۀ منزل: 

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

 :كارآدرس و شرارۀ قلفن محل

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

 ............................................... قلفن هرراه:

 مهر و امضاء:              

 تـاریخ:                          

 
 

 

 

 

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

.ابب..نضب .اببان.اظ.ن با .. ..اینجانب .......................................رزننبب.....................اا ام.رب ا ی...بب....................................... .. 

ن.ابب..مببه..ابباما اظ.ااببااظ............................مببه.ربب ا ی. ضبب ی.........................................اا نبب.ی.لزبنبب.ی.ارببا ا .مببه. ببا .. .....

.........................  .یببببخ.ن بببب ه.ر ا ی...........................  خ........................صبببباا ی.ان.ااااظ..............................م.ین ابببب .ه.ا بببب  .. بببب.ا..

 ا.ا ..9/4/0998.ببب  خ..20/022/08011ام غببب..مبببه.رببب ا ی.."نظامنامهههفتار هههااتی رهههفتدرتدهندهههستخاتمنن  هههست هههاه  ا ت."

منب.م.مبه...لبام.......ان..زجع.ص.ب .لزبانه.ارا ا .مه. ا .ا یار..ب..طالعه.ن  ا .ب.ضب  .ا ب  ........................  خ........... بن..........

..فاا.آظ. ا.ما.اق..ب.ت جه. ا.ل.  ای..ن ای م...فاا.آظ..اع ... ش  . . ه

.

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ    

 امضا و مهر

 

 

 

 پروانه اشتغال به كار مهندسیظام مهندسی ساختران استان زنجان دارای قهعد نامه عضو سازمان ن 

 


